
Social media op maat 3



We gaan het 

over inhoud 

hebben

1 Vragen n.a.v. vorige 
week

2 beeld

3 tekst



1 Vragen n.a.v. vorige week

1 Hoe zit het met tekst in beeld?

1: Het allerbelangrijkst is dat jouw plaatje eruit ziet zoals je wilt

2: De verhouding zit op 20%. 

3: Facebook verandert dit soort regels regelmatig – handiger is om gewoon te 

onthouden: 

- Het belangrijkste is dat mijn plaatje er zo uitziet als ik wil (dus soms ook 

gewoon met veel tekst)

- Wil ik het iets beter doen met de algoritmes, dan gebruik ik heel weinig tekst



Vragen n.a.v. vorige week

Welk formaat foto’s kan ik gebruiken in mijn posts?

Het belangrijkste: liggend formaat (verhouding ongeveer 4:3) of vierkant

Ook deze regeltjes willen wel eens veranderen

Dit is het formaat in 2020: 1200 breed – 630 hoog 

Hier vind je meer info: https://www.falcon.io/insights-hub/topics/social-media-
management/social-media-images-
guides/#:~:text=Recommended%20Facebook%20image%20sizes%20for%202020%3A
&text=Facebook%20image%20post%20size%3A%201200,Facebook%20video%20lengt
h%3A%20240%20minutes

https://www.falcon.io/insights-hub/topics/social-media-management/social-media-images-guides/#:~:text=Recommended%20Facebook%20image%20sizes%20for%202020%3A&text=Facebook%20image%20post%20size%3A%201200,Facebook%20video%20length%3A%20240%20minutes


2 Beeld
Vijf handige tips



2A: Zorg voor passend beeld

Inhoud is nog steeds het belangrijkst. Je beeld moet passen bij je onderwerp. 



Passend beeld

Dit is geen goed beeld als je 

iets wil vertellen over het 

gezamenlijke vrijwilligersuitje

dat je hebt gehad waarbij jullie

zijn wezen varen in 

roeibootjes.

(tenzij je het heel grappig

brengt, natuurlijk)



Passend beeld

Waarschijnlijk passen deze plaatjes beter 

(en nog beter is een zelfgemaakte foto)



2B: Technisch goed beeld = beeld waar 

mensen graag naar kijken

Ga liefst voor een mooi beeld, maar in elk geval voor een beeld dat de aandacht 

trekt. Daarmee bedoel ik heus niet per se dat het een heel spectaculair beeld 

moet zijn. Als beeld aan een paar simpele regels voldoet, werkt het vaak goed. 

- Duidelijk onderwerp
- Rust (vooral qua achtergrond)
- Close-up (zegt soms meer dan overzicht)
- Regel van derden

Let op: dit zijn handige richtlijnen, maar afwijken van de regels kan soms ook 

leuk zijn en opvallen.



Duidelijk onderwerp

Hierbij is het vrij duidelijk dat we het over 

een wc hebben
Hier is dat onderwerp minder duidelijk (al 

zou het wel over badkamers kunnen gaan)



Rust (vooral qua achtergrond)

Bij rustig beeld weet je 

waar je naar moet kijken

en ben je niet heel lang 

bezig om uit te zoeken

waar het beeld

ueberhaupt over gaat. 

Daarom ben je in eerste

instantie blijer bij het 

zien van dergelijke

plaatjes – en dus werken

ze iets beter.



Voorbeelden (on)rustige achtergrond

Dit beeld is minder relaxt

Van dit beeld word je best zen (zonder dat 

het saai is)



Close-ups 

kunnen heel 

goed werken

Ze zorgen voor focus

Ze zijn vaak verrassend en trekken 
zo de aandacht

Ze zorgen voor rust

Ze zijn vaak krachtiger dan 
overzichtsfoto’s



Krachtig en gefocust



Zelf een klein beetje zoomen of 

bijsnijden kan al helpen



Regel van derdes

Simpel gesteld: zet je 

hoofdonderwerp niet

altijd in het midden. Alles

op het snijvlak van derdes

(de lijntjes in dit plaatje) 

trekt ook heel veel

aandacht.

Vaak levert het 

spannender beeld op. 



Regel van derdes in de praktijk

De linkerfoto is iets spannender Maar de rechterfoto is ook echt niet slecht



2C Zet mensen in

Mensen trekken de aandacht en 

gezichten en ogen al helemaal.



Trek aandacht met mensen in je foto

Doordat je een hoofd en gezicht ziet, word 

je meer in het beeld getrokken

Dit beeld is sowieso wat rommeliger, maar 

zonder mensen op de voorgrond ook 

moeilijker om bij aan te haken.



 Bij pixelig beeld haken mensen af

 Zorg dat je beeld minimaal een paar 100 kb groot is

 Werk zoveel mogelijk met origineel beeldmateriaal 

(en dus niet verkleinde versies)

Let op: beeldmateriaal dat je verstuurt via Whatsapp is 

automatisch verkleind

2D: Zorg dat je 

beeld groot 

genoeg is



Intermezzo: tijd voor complimentjes



2E: Fotografietips

 Gebruik twee handen

 Kies eens een ander standpunt

 Buitenfoto’s zijn makkelijker

 Licht: zacht licht en fotografeer 

met de zon mee

 Nabewerken en filters werken 

best goed (mits je je een 

beetje inhoudt)

 Zit je met een lelijke foto/ 

maak hem zwart-wit



Handige links en programma’s

Basistips over smartphonefotografie

 https://www.seniorweb.nl/tip/tip-scherpe-foto-met-smartphone-maken

Algemene en heel erg haalbare (niet te technische) tips 

 https://www.fotojeroen.nl/fotografietips/10tips.php

Een tikje ambitieuzer

 https://www.fotografille.nl/tips/10x-fototips-je-fotografie-skills-verbeteren-deze-zomer

Handig bewerkingsprogramma

 paint.net / https://www.getpaint.net/

https://www.seniorweb.nl/tip/tip-scherpe-foto-met-smartphone-maken
https://www.fotojeroen.nl/fotografietips/10tips.php
https://www.fotografille.nl/tips/10x-fototips-je-fotografie-skills-verbeteren-deze-zomer
https://www.getpaint.net/


3: tekst
Vijf handige tips



3A: Wees consequent (in stijl en 

aanspreekvorm)

 Een van de meest gemaakte fouten is dat social media-accounts van toon 

veranderen als het over een moeilijk onderwerp gaat – ze worden dan vaak 

veel formeler. Maar soms vliegt het ook zonder reden alle kanten op. Van olijk 

en grappig naar formeel en strak. Tip: ga voor een enigszins neutrale 

basistoon en werk daar omheen met af en toe een uitspatting (als je het niet 

laten kunt).

 Ook de aanspreekvorm gaat vaak fout. Het handigst is om gewoon voor ‘je’ te 

kiezen omdat dat woord sowieso terug gaat komen – ook in zinnen waar je 

niemand direct aanspreekt (“Stel je eens voor”). Als je voor ‘je’ kiest, heb je 

dat probleem in elk geval al niet 



Gruwelvoorbeeld

 "We hebben jullie gemist. Morgen 

gaan we weer open. Wilt u zeker 

zijn van een plekje? Reserveer 

dan je tafeltje via xxx."



3B: let op Spelling en grammatica

Een paar handige tips

Doe een spelcheck in WORD (plus: zoek op je 
standaardfouten)

Taaltip: je schrijft meer dingen aan elkaar dan je 
denkt

Taaltip: Lage getallen en cijfers volledig 
uitschrijven

Taaltip: Let op met d’s en t’s



WORD

 Als je iets uitschrijft in WORD 

(of een vergelijkbaar 

programma) denk je er meer 

over na en je kunt het nadien 

makkelijker nalezen. Als je 

daarvoor ruimte/tijd hebt, is 

dat sowieso een goed idee

 Wees je bewust van je 

standaardtikfouten (ik zoek

altijd op ‘ene’ en vaak op ‘foot’ 

(‘een’ en ‘foto’).



Aan elkaar schrijven

Bijna alle samengestelde woorden schijf je aan elkaar 

 yogamat

 Politieauto

 Kerstaanbieding

 Uitstelgedragcoach

Er zijn ook ingewikkeldere samenstellingen – vooral woorden met ‘er’.

 Ervanuit gaan

Je kunt hier alle regels voor uit je hoofd leren of gewoon hier kijken: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/er-voorzetsel-werkwoord/

https://onzetaal.nl/taaladvies/er-voorzetsel-werkwoord/


Cijfers / getallen

Er zijn geen vaste regels, maar wel regels die heel veel mensen volgen.

Volledig uitschrijven:

 Alle getallen onder de twintig (of in elk geval t/m tien)

 Alle tientallen onder de honderd

 Honderdtallen t/m duizend

 Duizendtallen t/m twaalfduizend

Meer info: https://onzetaal.nl/taaladvies/getallen-in-letters-of-
cijfers/?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaXHxkn1SVts07qVQRszUtHnsHI1PFcI6hyYFeoqXdVs3Pc0
6NODkyIaAoVhEALw_wcB#close

https://onzetaal.nl/taaladvies/getallen-in-letters-of-cijfers/?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaXHxkn1SVts07qVQRszUtHnsHI1PFcI6hyYFeoqXdVs3Pc06NODkyIaAoVhEALw_wcB#close


D / T

 Je ondervangt al heel veel met een 

goede spelcheck

 Let goed op voltooid deelwoorden en 

woorden die daarop lijken: bedoeld / 

behandeld. 



Bonustip: wil je 
weten hoe goed je 
bent in taal?

Probeer eens een quizje

 https://www.gewoongoednederla

nds.nl/test_jezelf/25_veelgemaa

kte_fouten 



3C: Schrijf toegankelijk met lekker 

weglezende woorden

Actief 
taalgebruik

Vermijd onnodig 
formele taal

Zorg voor een 
lekker leesritme



Actief: vermijd voltooide tijd 

en hulpwerkwoorden 

 Controleer op alle vormen van worden, zullen, hebben, zijn  (bonus: gaan, 

kunnen, willen)

Deze tekst is onnodig lang en statisch:

Volgende week zal onvergetelijk worden. Dan wordt weer ons jaarlijkse 

kampeerweekend voor vrijwilligers georganiseerd. Natuurlijk zal het een heel 

druk en gezellig weekend worden. We zullen weer allerlei moois gaan 

ondernemen samen. Er kan gedanst worden, er mag volop meegezongen worden 

en er zal zeker ook veel worden gebarbecued. We zouden graag iedereen willen 

bedanken die het kampeerweekend mogelijk heeft gemaakt.



Dit leest veel fijner:

Volgende week wordt onvergetelijk. Dan organiseren we weer ons jaarlijkse 

kampeerweekend voor vrijwilligers. Natuurlijk wordt het een heel druk en 

gezellig weekend. We ondernemen samen allerlei moois: dansen, volop 

meezingen en zeker ook veel barbecueën. Iedereen die het kampeerweekend 

mogelijk heeft gemaakt: bedankt!



Vermijd onnodig formele taal

 Welke = die

 Tevens = ook

 Middels = door

 Naar aanleiding van = door / dankzij / vanwege

 Reeds = al

 In verband met = vanwege / door / doordat

 Echter = maar

 In samenwerking met = samen met

Etc. etc. etc.

Zie ook: https://www.schrijfvis.nl/ambtelijk-taalgebruik/



Zorg voor een lekker 

leesritme

 Het allerergst is: alleen maar ellenlange zinnen met heel 

veel komma’s en bijzinnen. Dat is hard werken voor je 

lezers en sommigen zullen je tekst niet snappen.

 Maar alleen maar korte zinnen is ook niet goed. Daar

wordt je tekst heel punterig en staccato van. 

 Wissel af en zorg voor een lekker soepel ritme. 

Aan dit punt werk je idealiter wanneer je eerste versie van 

je tekst af is.



3D Maak het je lezers 
ook logistiek 
makkelijk

 Liefst niet te veel onderwerpen 

door elkaar

 Belangrijkste onderwerp eerst

 Let op de indeling

 Trek de aandacht in het begin



Dit is geen fijne indeling

Dit is echt vet irritant om te lezen en dit ook en anders dit wel en anders dit wel. Het is veel te lang en je krijgt er niks van mee. 
Echt serieus niet te doen dit gedverdegedver. Tussenkopjes for the win. Maar ja, het is social media, daar heb je geen tussenkopjes. 
Maar je hebt natuurlijk wel van die handige emoji’s en die kun je ook echt overal tussen zetten. Bolletjes, pijltjes, sterretjes: 
anything goes. Want laten we eerlijk zijn, dit is niet te doen zo. Dit is echt vet irritant om te lezen en dit ook en anders dit wel en 
anders dit wel. Het is veel te lang en je krijgt er niks van mee. Echt serieus niet te doen dit gedverdegedver. Tussenkopjes for the 
win. Maar ja, het is social media, daar heb je geen tussenkopjes. Maar je hebt natuurlijk wel van die handige emoji’s en die kun je 
ook echt overal tussen zetten. Bolletjes, pijltjes, sterretjes: anything goes. Want laten we eerlijk zijn, dit is niet te doen zo. Dit is 
echt vet irritant om te lezen en dit ook en anders dit wel en anders dit wel. Het is veel te lang en je krijgt er niks van mee. Echt 
serieus niet te doen dit gedverdegedver. Tussenkopjes for the win. Maar ja, het is social media, daar heb je geen tussenkopjes. Maar 
je hebt natuurlijk wel van die handige emoji’s en die kun je ook echt overal tussen zetten. Bolletjes, pijltjes, sterretjes: anything
goes. Want laten we eerlijk zijn, dit is niet te doen zo. Dit is echt vet irritant om te lezen en dit ook en anders dit wel en anders dit 
wel. Het is veel te lang en je krijgt er niks van mee. Echt serieus niet te doen dit gedverdegedver. Tussenkopjes for the win. Maar 
ja, het is social media, daar heb je geen tussenkopjes. Maar je hebt natuurlijk wel van die handige emoji’s en die kun je ook echt 
overal tussen zetten. Bolletjes, pijltjes, sterretjes: anything goes. Want laten we eerlijk zijn, dit is niet te doen zo. Dit is echt vet 
irritant om te lezen en dit ook en anders dit wel en anders dit wel. Het is veel te lang en je krijgt er niks van mee. Echt serieus niet 
te doen dit gedverdegedver. Tussenkopjes for the win. Maar ja, het is social media, daar heb je geen tussenkopjes. Maar je hebt 
natuurlijk wel van die handige emoji’s en die kun je ook echt overal tussen zetten. Bolletjes, pijltjes, sterretjes: anything goes. 
Want laten we eerlijk zijn, dit is niet te doen zo. Dit is echt vet irritant om te lezen en dit ook en anders dit wel en anders dit wel. 
Het is veel te lang en je krijgt er niks van mee. Echt serieus niet te doen dit gedverdegedver. Tussenkopjes for the win. Maar ja, het 
is social media, daar heb je geen tussenkopjes. Maar je hebt natuurlijk wel van die handige emoji’s en die kun je ook echt overal 
tussen zetten. Bolletjes, pijltjes, sterretjes: anything goes. Want laten we eerlijk zijn, dit is niet te doen zo. 



Dit is al een stuk fijner

Dit is echt vet irritant om te lezen en dit ook en anders dit wel en anders dit wel. Het is veel te lang en je krijgt er niks van mee. 
Echt serieus niet te doen dit gedverdegedver. Tussenkopjes for the win. Maar ja, het is social media, daar heb je geen tussenkopjes. 
Maar je hebt natuurlijk wel van die handige emoji’s en die kun je ook echt overal tussen zetten. 

🔘 Bolletjes, pijltjes, sterretjes: anything goes. Want laten we eerlijk zijn, dit is niet te doen zo. 

🔘 Dit is echt vet irritant om te lezen en dit ook en anders dit wel en anders dit wel. Het is veel te lang en je krijgt er niks van mee. 
Echt serieus niet te doen dit gedverdegedver. Tussenkopjes for the win. Maar ja, het is social media, daar heb je geen tussenkopjes. 
Maar je hebt natuurlijk wel van die handige emoji’s en die kun je ook echt overal tussen zetten. 

🔘 Bolletjes, pijltjes, sterretjes: anything goes. Want laten we eerlijk zijn, dit is niet te doen zo. Dit is echt vet irritant om te lezen 
en dit ook en anders dit wel en anders dit wel. Het is veel te lang en je krijgt er niks van mee. 

🔘 Echt serieus niet te doen dit gedverdegedver. Tussenkopjes for the win. Maar ja, het is social media, daar heb je geen 
tussenkopjes. Maar je hebt natuurlijk wel van die handige emoji’s en die kun je ook echt overal tussen zetten. Bolletjes, pijltjes, 
sterretjes: anything goes. Want laten we eerlijk zijn, dit is niet te doen zo. Dit is echt vet irritant om te lezen en dit ook en anders 
dit wel en anders dit wel. Het is veel te lang en je krijgt er niks van mee. 

➡️ En zo’n pijltje is dan leuk voor een link



Trek de aandacht in het begin

Kreten doen het goed:

 Nou hebben we toch een nieuwtje!

 Wat zijn we trots om dit te melden!

 Groot nieuws!

 Breaking / breaking news

 Zo leuk dit!

 Hier worden we vrolijk van!

 Etc. etc. 

(gebruik dit ook af en toe een keertje niet – want het kan gaan vervelen)



3E: Kijk uit met gevoelige onderwerpen

Geschreven teksten komen altijd heftiger over (al kun je ze iets liever maken met een smiley). 
Bovendien begrijpt niet iedereen altijd jouw humor. Tegelijk is er een behoorlijke polarisering 
aan de gang en kun je het over bepaalde onderwerpen beter niet hebben – tenzij het echt 
essentieel is voor je organisatie om er iets over te zeggen. Ik kan me prima voorstellen dat je iets 
vertelt over jullie coronabeleid. Kijk uit met: 

 politiek 

 religie

 vaccinatie

 zwarte piet

 Mondkapjes

Let eigenlijk goed op met elk onderwerp dat binnen jouw doelgroep gevoelig ligt.

Bedenk ook bij elk onderwerp of er mensen kunnen zijn met een heftig andere mening.



Intermezzo: tijd voor complimentjes

Heb jij ook zo een shit day? 

Je bent niet alleen, iedereen heeft wel eens een rot dag.

Beter samen een s… day dan alleen 😉

#zorgvoorelkaar #shitday #betersamendanalleen #naarelkaaromkijken #worldtoiletday 



Intermezzo: tijd voor complimentjes

11 december, dat kan maar één ding betekenen (tromgeroffel): Mountain Day ⛰️! Een 

betere aanleiding is er niet om de beste bergfilm van de laatste jaren, Free Solo, in de 

spotlights te zetten. De professionele bergbeklimmer Alex Honnold wil maar één ding: 

zonder veiligheidsmateriaal en helemaal in zijn eentje een 1000 meter hoge wand 

bedwingen. Gewoon op de bank staat het zweet al in je handen. Een loeispannende docu

over een onvoorstelbare klim.



Intermezzo: tijd voor complimentjes

Wie is jouw beste vriend?

Voor de meeste mensen is dat een normale vraag. We hebben bijna allemaal wel 

een aantal (goede) vrienden waarvan er 1 of 2 uitspringen.

Als je een licht verstandelijke beperking hebt, is dat niet zo vanzelfsprekend.

Dan heb je moeite met sociale contacten leggen, laat staan om deze te 

onderhouden. Een Maatje kan dan heel waardevol zijn.

Wil jij een Maatje zijn voor iemand met een licht verstandelijke beperking?

Samen er op uit, samen dingen delen en plezier maken? Als vrijwilliger bij het 

Maatjesproject kun je heel veel betekenen.

Het is zo eenvoudig om de wereld van een ander mooier te maken. 

Vrijwilligerswerk is waardevol! 🍀



Huiswerk 

Maak een post voor een andere organisatie en probeer nieuwe vrijwilligers te werven. 

Neem de tips van vandaag over schrijven en beeld mee in je opzet.

Ik heb het huiswerk uiterlijk vroeg op donderdagmiddag 19 november nodig.

Vrijdag bespreken we het huiswerk in de workshop. Het is mooi als je dan ook iets 
kunt vertellen over woordkeuze en beeldkeuze. Het gaat me er vooral om dat we 
allemaal elkaars proces kunnen volgen en daar weer ideeën door opdoen. Het gaat me 
er niet om dat je ene perfecte post maakt

Marianne en Simone: Cinema Middelburg

Iris: Vriendschappelijk Huisbezoek Zeeland


