
Social media op maat 1



Wat gaan we allemaal doen?

We gaan

1 Kennismaken met elkaar

2 kennismaken met verschillende social media

3 Erachter komen wat je al allemaal kunt en wat nog niet

4 Uitzoeken waar je interesses liggen

5 Uitzoeken met welke social media we aan de slag gaan



2: Kennismaken met verschillende social

media









We gaan ons 

beperken tot 

wat grotere en 

bekendere 

socials

 Facebook

 Instagram

 Linkedin

 TikTok

 Twitter



Facebook

De allrounder en de grootste



Facebook

 Het allergrootst. Meer dan 2 miljard gebruikers (in NL bijna 10,5 miljoen).

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

 Je hoort al jaren dat het minder wordt met Facebook, maar vooralsnog kun je er 
bijna niet omheen, en Facebook geeft ook niet zomaar de macht uit handen. Ze 
blijven vernieuwen.

 Het is een ideaal medium om aan je imago te werken, mensen aan je te binden en 
ook nog eens te ‘verkopen’. 

 Nadeel: niet heel populair bij jongeren. Ze zitten er vaak wel op, maar zijn niet 
heel actief. 



Instagram

Lekker visueel en hip



Instagram

 Groeit heel snel. In Nederland van 4,9 miljoen gebruikers in 2019 naar 5,6 
miljoen gebruikers in 2020 =- de groei schijnt nu wel een beetje af te 
vlakken.

 Heel erg visueel. Je post wordt vaak alleen bekeken als het beeld aanspreekt. 

 Het is een heel goed middel om mensen te inspireren of om het imago van je 
organisatie goed neer te zetten. ‘Verkopen’ is iets lastiger al is dat 
(afhankelijk van je product) wel mogelijk. 

 Wordt iets meer gebruikt door vrouwen. Vooral populair in leeftijdscategorie 
18-35 jaar (maar de ‘ouderen’ halen de achterstand snel in.



LinkedIn

Zakelijk



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. Op facebook hebben je serieuze berichtjes het soms wat 
moeilijker (hoewel ook hier heel plat geldt: als er een plaatje bij zit, zullen meer mensen het 
bericht lezen). 

 Nog niet alle organisaties hebben hun weg naar LinkedIn gevonden. Dat biedt dus kansen. 

 Je kunt hier een bedrijfspagina starten.

 Nadeel: er zijn veel gebruikers, maar dat zijn zeker niet allemaal actieve gebruikers.



TikTok
Speels, hip, muzikaal en jong



TikTok

 Een hele heftige stijger. In augustus 2020 4,5 miljoen gebruikers in Nederland

 De inhoud sluit niet echt heel makkelijk aan bij organisaties. Je vindt hier 
voornamelijk grappige korte filmpjes, challenges, muziek, grappen en 
grollen. Tenzij je bijvoorbeeld in de muziek zit, is dit heel moeilijk in te 
passen in je social mediastrategie. 

 Tegelijk: dit is hét sociale medium onder kinderen en jongeren. Is dat je 
doelgroep, dan móét je hier zitten. 

 Kleine kanttekening hierbij: grootste groep gebruikers is inmiddels 18 – 35 
jaar. 



Twitter



Twitter

 Twitter wordt vaak een beetje onderschat. Er zijn 2,8 miljoen twitteraars in 
Nederland en zit al jaren op een stabiel aantal gebruikers. 

 Het platform wordt vaak ingezet om meningen/opinie te delen en er zijn veel 
verhitte discussies plus ‘kort door de bocht’berichten. Tegelijk is het directe 
communiceren ook een sterk punt. Veel bedrijven communiceren heel direct met 
hun klanten via twitter – een soort extra klantenservice. 

 Positieve ontwikkelingen. Je kunt tegenwoordig al weer ene tijdje 280 karakters 
gebruiken (dus je berichten hoeven niet meer ultrakort te zijn) ne je kunt met 
threads een samenhangend langer verhaal maken. 

 Op twitter zit redelijk de doorsnee van Nederland. Ongeveer evenveel mannen als 
vrouwen. Gemiddeld waarschijnlijk nét iets hoger opgeleid en nét iets jonger. 



3/4 Wat kunnen jullie allemaal al?

 Wat doe je al op social media (privé én vrijwilligerswerk)? 

 Welke social media gebruik je (privé én vrijwilligerswerk)?

 Ben je bekend met vormgeving-/opmaakprogramma’s (indesign, canva etc)?

 Ben je bekend met publicatietools / studio voor makers? 

 Weet je hoe je stories maakt?

 Doe je wel eens wat met emoji’s? Zo ja: wat?

 Weet je wat boomerang is?

 Gooi je wel eens een filtertje of effect over een foto? Of konijnenoortjes over 
een selfie?

 Is er iets dat je extra leuk vindt om te doen (bijvoorbeeld fotograferen, met 
emoji’s in de weer, schrijven, filmpjes maken, vormgeving?). 



5: met welke Social media gaan we aan 

de slag? 

 Wat wil je met social media bereiken? Wat voor doel heb je?

 Wie wil je met social media bereiken (en is die doelgroep uit te breiden)?

 Heb je voorkeuren voor bepaalde social media?

 Zijn andere social media ook handig om jullie doelen te bereiken? 



6 Verrassing: huiswerk 



Wat vind je mooi/goed op social media en 

wat vind je stom/slecht/een gemiste kans?

 Ik ontvang graag binnen nu en 2 weken (dus vóór 27 oktober) van allebei minstens 1 
voorbeeld via de mail.

 Het positieve voorbeeld mag zowel van een persoon of bedrijf/organisatie zijn. Het negatieve 
voorbeeld alleen van een bedrijf/organisatie (of van jezelf). 

 Geef ook aan wat je er goed of slecht aan vindt. Daar hoeft geen uitleg van zes kantjes bij, 
maar ik wil wel iets meer zien dan: “Ik vind het gewoon een goede foto.” Ik wil dan horen 
waarom iets een goede foto is (de compositie, de kleuren, of een totaal andere reden).

 Graag een voorbeeld gebruiken van de social media waar wij ook mee aan de slag gaan.

 Ook graag ene afbeelding meesturen dus .

 Het allerleukst en -handigst vind ik het wanneer je een positief en negatief voorbeeld mailt 
van alle sociale media waar we mee aan de slag gaan. 

 Het is mooi als je hier tijd in steekt, maar ga ook geen uuuuuren steken in het vinden van de 
allerslechtste of -beste post ooit. Gewoon slecht of gewoon goed is ook prima werkbaar. 

 Ik ga jullie bijdrages gebruiken voor de volgende sessie. 


