
Social media op maat 4



We gaan het hebben over

 1 Vraag n.a.v. vorige workshop

 2 LinkedIn

 3 Vrijwilligers werven



1 Vragen uit vorige workshops

Heeft het nut om hashtags in de commentaren te plaatsen op insta (i.p.v. in je 
bericht)

Het wordt (zoals we allemaal al een beetje vermoedden) vooral gedaan omdat men 
het mooi vindt. 

Het maakt je verder niet beter zichtbaar qua hashtags.

Het is zelfs mogelijk dat het de werking van je hashtags iets verslechterd. Als je een 
heel erg commercieel bedrijf bent en je gebruikt hashtags die veel gebruikt worden 
#blackfridaysale bijvoorbeeld) dan is timing heel belangrijk. Als je je bericht om 
11.05 plaatst en je comment om 11.06 dan komen die later toegevoegde hashtags in 
overzichten te staan alsof ze om 11.05 zijn geplaatst. Je staat dus onnodig lager. 
Let wel: dit is eigenlijk alleen van belang als je in een heel erg competetieve markt 
zit. 



2 LinkedIn

 A: LinkedIn in een notendop

 B: De voor- en nadelen van LinkedIn

 C: Het maken van een bedrijfspagina

 D: Meer bereik op Linkedin

 E: Zo maak je de betere berichten



2A: LinkedIn in een notendop

Linkedin is een zakelijk/professioneel netwerk dat vooral wordt gebruikt voor:

 Netwerken

 Het vinden van een baan

 Profileren / plaatsen CV’s

 Recruitment

 Ontwikkelen / verder ontwikkelen (professionele) vaardigheden - er staat hier

veel info helemaal gratis en voor niks



2B: Voordelen LinkedIn

 Het grootste zakelijke platform. 4,7 miljoen gebruikers in 
Nederland.

 Het is een vrij serieus platform. Je kunt er dus ook je serieuze 
content kwijt en die wordt ook gewoon goed bekeken. 

 Kwalitatief hoogstaande content

 Nog niet alle organisaties hebben hun weg naar LinkedIn gevonden. 
Kleinere non-profits zitten er nog vrij weinig. Dat biedt dus kansen.

 Je kunt hier een bedrijfspagina starten.

 Het is iets minder vluchtig/vergankelijk dan andere social media

 Betere zichtbaarheid van berichten

 Rustiger / minder pusherig dan Facebook

 Groepen zijn handige middelen om je op weg te helpen



2B: nadelen 

LinkedIn

 Er zijn veel gebruikers, maar dat zijn zeker 
niet allemaal actieve gebruikers

 LinkedIn heeft een aantal hele mooie 
features, maar daar moet je fors voor 
betalen

 LinkedIn is al vaak gehacked

 Je bent (net als in het echte leven) wel 
even bezig met het opbouwen van een 
netwerk.

 Het is een vrij serieus netwerk. Je komt dus 
vaak niet weg met ongein of ‘zomaar een 
post’.

 Arbeidsintensief

 Het is iets minder vluchtig/vergankelijk dan 
andere social media

 Je moet het écht goed bijhouden



2C: Het maken 

van een 

bedrijfspagina

1 Check of de bedrijfspagina misschien al bestaat!

2 Ga aan de slag.



Hoe ziet de 

start van je 

bedrijfspagina 

eruit?

 Ik laat het begin even stap voor stap in plaatjes zien. 

Let op, mijn LinkedIn is Engels, dus de termen komen

waarschijnlijk niet één op één overeen met jouw

LinkedIn. Maar de posities wel, dus je kunt het vast vrij

makkelijk vinden.













Zorg dat je pagina compleet is

 Eerst de vormgeving en informatie compleet

 Daarna ook je medewerkers / vrijwilligers vragen om te melden dat ze voor 

je werken.



2D: Meer bereik op LinkedIn

 De superpower van LinkedIn is je grotere bereik.

 Linkedin heeft een ander verdienmodel dan Facebook en dat betekent dat je 

posts vaak wél gezien worden.

 En het leuke is: berichten die worden geliked (of van commentaar voorzien) 

krijgen ook een veel grotere boost dan op Facebook.

Voorbeeld: als ik een bericht like/becommentarieer krijgen mijn connecties

het automatisch ook te zien – ook als ze een pagina helemaal niet volgen.

Het loont dus écht om je netwerk hier actief in te zetten. Het loont ook om je 

netwerk uit te breiden. Dat kost tijd en energie, maar levert ook echt wat op.



Zo breid je je netwerk uit

 Zorg dat je profiel in orde is (goede foto / up to date / aanbevelingen)

 Bezoek LinkedIn regelmatig en werk je meldingen en connectieverzoeken bij

 Reageer actief op posts / artikelen

 Schrijf artikelen (let op: arbeidsintensief en je moet echt iets te melden 

hebben – dit is dus niet voor iedereen)

 Plaats updates (maar zorg dat dat niet het enige is wat je doet – en zorg dat 

het niet allemaal té gericht is op conversie)

 Bouw LinkedIn op vanuit je eigen netwerk, maar wees niet bang om nieuwe 

contacten uit te nodigen (mits je die uitnodiging persoonlijk maakt).

 Netwerkopbouwtip 2: check met wie je wil connecten en vraag een 

introductie



Bij een compleet LinkedInprofiel…

hoort ook je ervaring als vrijwilliger. Dit is stap 1.



Dit is stap 2



2E: Hoe maak je goede berichten op 

LinkedIn?

Dit werkt goed: 

 Berichten waarin je kennis deelt:

(‘hoe maak ik een goed social mediabericht’ / ‘waar moet ik op letten bij het 

inhuren van nieuw personeel’)

 Lijstjes

Vijf dingen die je mooit moet doen tijdens een sollicitatiegesprek

 Niet al te veel berichten: 2 a 3 per week is prima; minder kan ook nog

 Goede (korte) filmpjes

Dit gebeurt nog relatief weinig, dus je valt ermee op. 



2E: Hoe maak je goede berichten op 

LinkedIn?

Ook dit werkt goed: 

 Beeld (trekt de aandacht)

 Alleen tekst (maar dan heel mooi ingedeeld met emoji’s

 Vraag om reacties en feedback (mits dit relevant is)

 Bericht dat niet te erg is gericht op conversie

 Een post in een groep (de Zeeuwse connectie bijvoorbeeld)



Wat je vooral 

moet doen

 Zorg dat je bericht gedeeld en 
becommentarieerd wordt.

 Deel het zelf ook regelmatig
actief en voorzie je eigen 
berichten gerust ook van 
commentaar. (ik ben hier zo trots 
op / wat een mooi moment was 
dit etc. etc)

 Je deelacties werken natuurlijk
nog veel beter als je zelf ook wat 
voorstelt op LinkedIn. Zorg dus
dat je profiel goed is en dat je 
veel connecties hebt.



Bonus: LinkedIntip voor non-

profits

Dit is een leuke link naar wat extra inspiratie

 https://nonprofit.linkedin.com/

Kanttekening

- Heel vaak leidt die inspiratie je direct naar één van de 

verdienmodellen van LinkedIN

- Het is meer gericht op grote organisaties met veel

personeel/vrijwilligers dan kleine vrijwilligersorganisaties

https://nonprofit.linkedin.com/






Gratis naar de film?
Als eerste de première zien van topfilms?
Dat kan als vrijwilliger van Cinema 
Middelburg!

Ben jij servicegericht, klantvriendelijk, 
maatschappelijk betrokken en collegiaal?
Vind je het leuk om ’s avonds of in het 
weekend te werken in een wisselend 
rooster? Dan pas jij prima bij onze toffe club 
vrijwilligers!

Voor meer informatie: 
info@cinemamiddelburg.nl of bel naar 
(0118) 613482.

mailto:info@cinemamiddelburg.nl


Als je je alleen voelt, lijkt alles nét buiten je 
bereik. Anderen doen leuke dingen met 
vrienden en familie, en zelf sta je aan de 
zijlijn. Als vrijwilliger bij Vriendschappelijk 
Huisbezoek Zeeland kun je een ander uit 
zijn isolement halen. Ben je een joviale 
gezelligerd? Heb je een leuke hobby die je 
wilt delen? Hou je gewoon van een kopje 
koffie ☕ aan de keukentafel? Als je voldoet 
aan één van de bovenstaande 
voorwaarden, dan zoeken we jou! Mail 
naar maatjeshumanitas@gmail.com en 
geef je op 😊.

mailto:maatjeshumanitas@gmail.com


3 Vrijwilligers vinden via 

social media

 A: Zorg dat de boel offline (aan de kant van je organisatie dus) 
in orde is

 B: Plaats duidelijke en goede vacature-oproepen

 C: Kies je sociale mediaplatform met zorg

 D: Zorg voor een goed imago (goede content) 

 E: Storytelling

 F: Beantwoord eventuele vragen 

 G: Zorg dat mensen zich makkelijk aan kunnen melden

 H: Speel in op onderbuikgevoelens



3a: Alles offline in orde voor 

vrijwilligers

 Een duidelijk en makkelijk aanmeldproces

 Sta klaar voor je vrijwilligers

 Zorg dat ze een duidelijk en goed aanspreekpunt hebben

 Bind vrijwilligers aan je organisatie door gezamenlijke 
activiteiten

 Maak ze blij met attente cadeautjes

 Maak ze blij met attent gedrag



3B: Duidelijke en 
goede vacature-
oproepen

 Kort en bondig 

 Maak duidelijk wat er leuk is aan het 
werk en wat de beloning is 

 Maak (een beetje) duidelijk wat het 
werk inhoudt

 Zijn er leuke beloningen? Laat dat 
zeker weten

 Vermijd clichés

 Een leuk kopje of een origineel begin 
helpt altijd



Deze 

vacaturetekst 

werkte niet:

 Wij zoeken technische krachten om bij 
ouderen alarminstallaties te installeren. 
Heeft u interesse, meld u zich dan aan via 
xxx



Deze vacaturetekst werkte wel

We zoeken technisch vrijwilligers.

We vragen
- Mensen met affiniteit met ouderen
- Mensen die een beetje vrije tijd over hebben
- Eigen vervoer (fiets of auto) is handig

We bieden
- Gezellig en sociaal werk
- Een kleine vrijwilligersvergoeding
- Flexibel, zelf in te delen werk

Heeft u interesse, meld u zich dan aan via xxx



3C: Kies je sociale mediaplatform 
met zorg

Een beetje kort door de bocht: 

 Facebook: brede doelgroep – minder bereik

 Linkedin: goed bereik, maar enige beperkingen in beroepen 
(weinig hands-on beroepen zoals buschauffeur of behanger)

 Insta: Jong en hip, meer vrouwen (maar goed plaatje nodig)



3D: Zorg voor een goed imago (goede 
content)

 Potentiële vrijwilligers oriënteren zich op een organisatie via internet 

(socials) dus zorg dat je leuk en goed overkomt

 Grote kans dat vrienden en bekenden volgers zijn, maar ook dit zijn

potentiële vrijwilligers. Ook hier wil je dus goed bij overkomen



3E: Storytelling

Laat zien (met verhaaltjes, filmpjes, foto’s, quotes, interviews) wat vrijwilligerswerk 
inhoudt / wat de impact is. 

Dat kan door mensen aan het woord te laten die vrijwilligerswerk doen, maar ook door 
mensen aan het woord te laten die er baat bij hebben. 

Link dit niet elke keer heel expliciet aan een werfcampagne. Het idee van storytelling is 
juist dat je verhaaltjes vertelt en aan de hand daarvan neem je mensen mee in je 
organisatie en bouw je aan een imago.



Voorbeeld storytelling: interview

Gerry is nu één jaar voor ons aan de slag als vrijwilliger. Hoog tijd om haar eens te spreken. 

Hoe is het Gerry?
“Hartstikke goed!”

Hoe bevalt het vrijwilligerswerk voor ons?
“Ja, da’s gewoon leuk! Ik haal er echt veel voldoening uit.”

Hoe komt dat zo?
“Je merkt gewoon dat wat je doet, belangrijk is voor de mensen. Dat zie je soms in hele kleine dingen hoor. 
Dat iemand even fluisterend ‘dankjewel’ zegt omdat er een brok in de keel zit en er meer niet uitkomt. Ja… 
dat raakt me.”

Je bent pas op latere leeftijd met vrijwilligerswerk begonnen. Is daar een reden voor?
“Ik was altijd  een beetje benauwd dat ik er heel erg aan vast zou zitten. Maar dat valt dus echt reuze mee. Ik 
deel m’n tijd zelf in. De ene week steek ik er een uurtje de tijd in. De week daarop vijf.” 

Voordeel: iedereen die Gerry kent, reageert hier ook op – zeker als Gerry het zelf ook deelt
Nadeel: best lange tekst en het kost tijd



Voorbeeld storytelling: quote

Maar je kunt stukjes uit het interview altijd nog eens hergebruiken: 

 “Je merkt gewoon dat wat je doet, belangrijk is voor de mensen.”

of

 “Je merkt gewoon dat wat je doet, belangrijk is voor de mensen.”
Gerry is vrijwilliger bij ons en haalt daar veel voldoening uit. Ook op zoek naar een 
mooie en zinvolle besteding van je vrije tijd? Mail ons op  xxx

 (dit laatste voorbeeld is natuurlijk wel meer werving dan storytelling)



3F: Beantwoord eventuele 
vragen 

1: Check alle inboxen van je social media en beantwoord vragen

2: Vrijwilligerswerk roept veel vragen op – ook soms vragen die mensen lastig 
vinden om te stellen. Bijvoorbeeld: 

 Hoeveel tijd kost dit me?

 Doe ik het helemaal in m’n eentje?

 Ik vind het spannend om er zo in te stappen. Is er een opleiding?

 Krijg ik met veel rare mensen te maken?

 Ik wil best iemands maatje worden, maar ben ook gehecht aan privacy en 
vrije tijd. Hoe werkt dat?

 Hoe vaak moet ik in actie komen?

 Ben ik hier wel genoeg voor opgeleid?

Zet dit soort vragen van tevoren op een rij (vraag vrijwilligers waar je al lang 
mee werkt evt ook naar) en beantwoord ze af en toe (echt niet elke week) op 
je socials. Zo neem je veel zorgen weg en hoeven mensen geen onaardige 
vragen zelf te stellen. Je neemt zo veel drempels weg.



3G: Zorg dat mensen zich 

makkelijk aan kunnen melden

Vermeld een mailadres/telefoonnummer (of link naar 
aanmeldformulier) regelmatig in je post en zorg dat al die info in de 
omschrijving van je pagina staat.



3H: Speel in op onderbuikgevoelens

 Emotie is een sterk middel. Ga dat zeker niet uit de 

weg.

 Maar gebruik het wel een beetje smaakvol (jankverhalen

en clickbait werken niet positief)

 Er zijn ook positieve emoties waar je op in kunt spelen. 

Pak die erbij.

 Wil je het zakelijker aanpakken: ga dan eens voor

ambitie. Vertel wat vrijwilligerswerk doet voor je CV en 

wat voor extra vaardigheden het oplevert.

 Dit alles gaat natuurlijk helemaal goed via storytelling 



Huiswerk

Storytime!

Maak een story met plaatjes en tekst waarin je iets vertelt over 1 van de volgende onderwerpen:

 Een vrijwilliger die iets vertelt over vrijwilligerswerk bij jullie 

 Een film die uitkomt in Cinema Middelburg

 Een mooi resultaat dat je hebt behaald als organisatie

 Heb je een heel ander leuk idee: leg het even aan me voor

Spelregels

1 Het mag echt zijn, maar ook verzonnen
2 Ik wil graag dat je de story echt helemaal voorbereidt in instagram of facebook zelf en een screenshot stuurt.
3 Ik wil dat je minstens één gifje gebruikt
4 Ik wil het liefst dat je een vervolgverhaaltje maakt (2 of 3 stories achter elkaar die één verhaaltje vertellen)

Het gaat er niet om dat het de perfecte story is, maar wel dat we een paar stories hebben waar we over kunnen praten. Lukt er iets 
niet, dan is dat ook prima. Onthoud wat er niet lukte en vraag me ernaar. 

Deadline huiswerk: maandag 7 december 9.00 uur ’s ochtends
Deadline vragen over dingen die je graag nog wilt bespreken tijdens de workshop: Donderdag 3 december 9.00 uur ’s ochtends


