Social media op maat 5

Waar gaan we het vandaag over hebben?


1: Trends



2: Inspiratie



3: Afronding

1: trends


Social media platforms moeten
blijven vernieuwen om relevant te
blijven. Er zijn dus altijd nieuwe
ontwikkelingen en nieuwe trends.



Het is handig om op de hoogte te zijn
van ontwikkelingen en wat er
mogelijk gaat gebeuren, maar niet
alle trends zijn van toepassing op
jullie pagina’s.



Je zult ook niet voor alle trends de
middelen (of tijd) in huis hebben…
Maar meestal passen de social media
platforms daar uiteindelijk wel een
mouw aan – door te zorgen dat alles
heel toegankelijk en makkelijk wordt.

1A: Facebook gaat
voor kleiner en
gezelliger


Meer focus op (kleine)
gemeenschappen



Meer focus op specifieke verbanden



Aangeven hoe close je met iemand
bent / superfans selecteren voor je
pagina’s.



Prominentere plek voor chatfuncties

Events en groepen belangrijker op
Facebook
Ook dat sluit weer helemaal aan bij het feit dat Facebook meer inzet op
gemeenschappen en verbanden tussen mensen.

1B: Facebook heeft (weer
eens) een nieuwe look


Die nieuwe look heeft alles te maken met de nieuwe
prioriteiten (groepen en events belangrijker)



De nieuwe look zorgt er ook voor dat je pagina beter in
beeld is op de desktop



Hoog tijd om te zorgen dat alles daar helemaal tiptop in
orde is

1C: Meer leven
in foto’s


Facebook gaat waarschijnlijk nog
veel meer doen met 360°/3Dfotografie.



Best kans dat dit ook voor Instagram
en andere socials opgaat

1D: Chatbot wordt nóg
belangrijker dan hij al was


Facebook zet heel erg in op het persoonlijke. Daar hoort
een chatfunctie bij.



Maar een chatfunctie is niet handig bij te houden voor
een kleine organisatie



Je kunt op een aantal ‘keywords’ een
standaardantwoord invoeren of een automatisch
antwoord voor al je chats.



Dat is je chatbot. Je stuurt dus gewoon Artificial
Intelligence aan. Is dat cool of wat!



De verwachting is dat de functionaliteiten van de
chatbot nog verder worden uitgebreid.

1E: Virtual reality en
augmented reality
Augmented reality is er al
(konijnenoortjes, maar eigenlijk
alle toevoegingen die je doet aan
je beeldmateriaal).
Virtual reality nog niet, maar daar
wordt ongetwijfeld hard aan
gewerkt.

1F: Misschien geen
likes meer in beeld


Er is hier inmiddels meerdere
keren mee geëxperimenteerd



Reden 1: Mensen worden niet
vrolijk (soms zelfs depressief)
van andermans likes



Reden 2: de ‘kwaliteit’ van likes
wordt minder

1G: Stories worden nóg belangrijker


Op social media zoek je meestal geen moeilijke content. En stories zijn het
meest ‘snackable’ van alle content.



Stories zijn fris, grappig en het voelt of het geen tijd kost om ze te bekijken
(in tegenstelling tot posts).



Ze werken zo goed dat alle social media het overnemen. Er zijn zelfs stories
op LinkedIn (gat in de markt!)



Ze staan op prominente plekken, dus ze trekken ook makkelijk aandacht.



Je blijft er makkelijk in hangen, dus je consumeert er ongemerkt heel
makkelijk best veel van.

Stories do’s


Do: een kijkje achter de schermen geven



Durf gerust ook speels en grappig te zijn



Polls (werken behoorlijk goed)



Wees authentiek



Wees relevant, interessant, inspirerend en prikkelend



Zorg voor afwisseling (bewegend beeld, foto’s of een inspirerende tekst)



Is je story een filmpje waarin gepraat wordt? Voeg dan ondertiteling (of
samenvattende tekst) toe



Doorlopende stories (die meer dan 1 plaatje duren en 1 verhaal vertellen)
werken goed (zeker als je meer tekst kwijt wilt)

Voorbeeld doorlopend verhaal

Stories don’ts


Een kermisplaatje dat overloopt van de gifjes, stickers, krabbels en effecten



Te veel tekst



Story's zonder context



Té persoonlijke verhalen op Linkedin Stories



Producten of diensten te vaak pluggen – hou het vermakelijk, relevant en
interessant



Kijk uit voor een overload aan stories

Voorbeeld te drukke story

Voorbeeld te veel tekst

Tip tegen te veel tekst: verdeel de boel over twee stories

Zonder context

Met context

1H: Reels kan best belangrijk worden


Reels is opgezet om de concurrentie aan te gaan met TikTok



Als Instagram ergens stevig op inzet (zoals nu met Reels) zorgen ze ook dat je
er veel exposure mee hebt.



Het is een vrij makkelijke en intuïtieve manier om zelf korte filmpjes te
maken en te editten



Reels vallen heel erg op in de zoekresultaten – je kunt er dus mee shinen
(voor zolang Instagram deze feature wil pluggen)

Handige links


https://www.youtube.com/watch?v=fvm_CeEsFnE



https://www.youtube.com/watch?v=eOGT4ktjhZc

Reels vs stories
Nadelen reels


Reels maken is ingewikkelder en het kost meer tijd



Reels blijven langer dan 24 uur bewaard



Reels is wel iets kinderlijker dan stories (dansjes challenges)

Voordelen reels


Aan reels kun je hashtags toevoegen (en je kunt erop gevonden worden)



Reels blijven langer dan 24 uur bewaard



Reels wordt enorm geplugd door instagram



Reels is weliswaar iets kinderlijker dan stories, maar het is stukken volwassener
dan TikTok

2: hoe kom je aan inspiratie?


A: Algemeen



B: Foto’s



C: Tekst/inhoud



D: Wat doe je als de nood hoog is?

2A: Algemeen: Verzin het niet
allemaal zelf
Laat je inspireren door andere social media accounts



Volg andere social media accounts en trek er tijd voor
uit om ze ook eens bewust aandachtig te bekijken



Zorg dat daar ook een paar accounts bij zitten over
totaal andere onderwerpen gaan dan dat van jou



Volg een klein aantal accounts over onderwerpen die je
niet boeien



Maar volg natuurlijk vooral leuke accounts die precies zo
communiceren als jij het ook zou willen doen

2A: Algemeen: tips
om creativiteit te
stimuleren
Er volgt zo een hele lijst, maar waar
het vooral om gaat:



Ontspannen



Ruimte maken in je hoofd

Niet alle tips zijn altijd haalbaar en
niet alle tips werken op de korte
termijn. Kies er gewoon een paar uit
die voor jou werken.

Zo stimuleer je je creativiteit
Hier word je enorm creatief van:



Ontspan



Ga regelmatig een stukje wandelen



Maak lijstjes



Doe dingen waarbij je nét niet heel veel hoeft na te
denken (kleurboek, ministeck, mandala’s tekenen,
Pacman, opruimen, was ophangen)



Neem de tijd om te dagdromen / staar uit het raam

Zo stimuleer je je creativiteit
Hier word je enorm creatief van:


Een beetje geluid / bezoekje aan een hippe koffietent
kan helpen: https://coffitivity.com



Zet lekkere muziek op en zing en/of dans mee



Neem af en toe vakantie / ga reizen



Zorg voor een werkplek waar je niet te veel wordt
afgeleid



Hele fijne site: https://sigridvaniersel.nl/inspiratie/100inspiratiebronnen

2B: Foto’s
Zo word je creatiever op het gebied van fotografie en beeld


Doe eens mee aan een fotochallenge
https://vinkacademy.nl/fotografie-inspiratie/30-dagen-fotografiechallenge/
https://vinkacademy.nl/downloads/30-dagenfotografiechallenge.pdf
https://nl.pinterest.com/jcricket75/photo-challenges/



Bedenk een willekeurig onderwerp waar je vrolijk van wordt en ga
naar google afbeeldingen. Bestudeer hoe het op verschillende
manieren in beeld is gebracht. Bedenk hoe jij het in beeld zou
kunnen brengen. En dan: doen!



Selecteer wie je op Insta mooie foto’s vindt posten en maak ze na.

2C: Tekst en inhoud


Maak een lijst met thematische onderwerpen om op terug te vallen



Bekijk oude lijstjes



Zorg dat je op een inspiratievolle dag een voorraadje aanlegt van makkelijk in te zetten
content die niet snel verouderd – quotes werken vaak goed



Schrijf ideeën op (in een tof boekje!!! – niet in je foon of laptop)



Storytelling

Bonustip:
schrijfchallenge


Maak een lijst met willekeurige
zelfstandige naamwoorden



Maak een lijst met willekeurige
bijvoeglijk naamwoorden



Maak een lijst met willekeurige
werkwoorden.
Schrijf een verhaaltje (één alinea is
genoeg / maximaal drie alinea’s)
waarin uit elk van die lijstjes één
woord voorkomt.

Handige/leuke sites voor de
schrijfchallenge


Handige tools:
https://handigetools.nl/willekeurige-woorden (heel willekeurig)
https://www.palabrasaleatorias.com/willekeurige-woorden.php (je kunt op thema
zoeken)
http://www.randomwoorden.nl/index.php (keuze uit simpele en moeilijke woorden)



Leuke aanvulling: https://nl.fakenamegenerator.com/



Heel veel schrijfuitdagingen: https://writingexercises.co.uk/ (in het Engels)

2D: Wat als ik nu acuut inspiratie nodig
heb?


Put uit je eigen ervaring: je bent zelf ook een storyteller



Storytelling: lijstje maken van onderwerpen en dan aan de slag



Storytelling: schrijf een fictief storytelling verhaal - goede trigger voor ideeën



Bekijk een oud interview en ‘steel’ er een mooie quote uit (en maak gelijk
een lijstje met nog een paar quotes voor een extra voorraad)



Woordassociaties: begin gewoon met het schrijven van losse woorden



Associatief schrijven



Wandelen / ijsberen

Voorbeeld quotes scoren
Liliane is één van de zeer gewaardeerde vrijwilligers. Ze heeft al een lange geschiedenis als vrijwilliger.
Toen ze 15 jaar geleden in Kruiningen kwam wonen, meldde ze zich ook meteen aan as vrijwilliger.
Gevraagd waarom ze dit altijd heeft gedaan en nog steeds doet vertelt ze: “Ik heb altijd die instelling
gehad”. Al kan ik maar één iemand op de wereld gelukkig maken, dan ben ik ook een gelukkiger mens.
Ieder leven is belangrijk en niemand hoort eenzaam te zijn. Ik kan echt iemands leven mooier maken!
Liliane heeft als vrijwilliger al veel meegemaakt, soms hoor je heftige verhalen die iemand heeft
meegemaakt. “Ik kan er goed mee omgaan, dat leer je in de loop der jaren wel”. Praten over je
ervaringen helpt en is heel belangrijk. Maar als ik terug denk aan al die jaren, dan heb ik zoveel mooie
momenten meegemaakt. Samen lachen, samen een traantje laten, samen wandelen, samen
boodschappen doen, alles kan...., als het maar SAMEN is, want daar gaat het tenslotte om.
Hoe vaak Liliane per week een deelnemer bezoekt? “Dit verschilt erg”, legt ze uit, soms elke week,
soms twee keer maand, net wat in mijn agenda past. Maar hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe beter het
is natuurlijk. Ik zou iedereen willen aansporen zichzelf ook op te geven. Je kunt een medemens helpen,
… "eenzaamheid kan iedereen overkomen.”

2D: Wat als ik nu acuut inspiratie nodig
heb?


Foto’s bekijken:

https://www.generatormix.com/random-image-generator
https://hatrabbits.com/willekeurige-afbeelding


Reserveonderwerpen: throwback / dag van de… / een beroemde quote
gebruiken om je eigen boodschap te promoten
(https://ingspire.nl/tag/inspirerende-quotes)



Bekijk een social media-account binnen je werkveld en scroll twee of drie
maanden terug - kijk wat zij toen brachten en breng dit ook (met een eigen
sausje)



Al voorbereid: loop je lijst met thematische onderwerpen langs



Al voorbereid: een lijst met mooie quotes

3: Afronding


Ik vond het super om te doen!



Ik heb hier veel van geleerd (en
nóg meer plezier gekregen in
social media)



Ik ben ook heel benieuwd wat
jullie hiervan geleerd hebben!



Heb je nog vragen? Mail me
volgende week of de eerste
werkweek van januari.

