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Social media

• Wat is het? 

“ Verwijst naar de interactie tussen 

mensen. Het vermogen om te kunnen 

meeleven met je omgeving. 

Ofwel, menselijk zijn.”

Social media gaat om sociale contacten tussen 

mensen. Interactie is belangrijk.

In je uitingen op social media is het vooral 

belangrijk om persoonlijk, en menselijk te zijn.

Je bezoekers uitnodigen tot interactie zodat er 

gesprekken kunnen ontstaan is goed. 
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Cijfers 

• We scrollen per dag ruim 

183 meter op smartphone

• 55 minuten beweging voor 

de kortste vinger
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Cijfers
Social media in Nederland 

• 13,7 miljoen gebruikers

• Top 5 vrij stabiel

• Facebook daalt iets

• TikTok grootste winnaar

• Twitter opvallendste stijger

Bron: Social media gebruik in 2022: cijfers & statistieken | Coosto

https://www.coosto.com/nl/blogs/social-media-gebruik-2022-cijfers-statistieken
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Cijfers

Grootste platformen dagelijks 

gebruik

Bron: Social media gebruik in 2022: cijfers & statistieken | Coosto

https://www.coosto.com/nl/blogs/social-media-gebruik-2022-cijfers-statistieken
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Cijfers

• Doelgroep



SOCIAL MEDIA 

Belangrijk
• Weet wat je doel is

• Ken je doelgroep

• Verengingspagina

• Informatie compleet

• Regelmatig posten

• Leden vragen om like

• Leden vragen delen

• Leden vragen om je te 

volgen

• Betrek mensen in je 

gesprek

Probeer mensen uit te nodigen voor een reactie. 

Een like, of nog liever een opmerking. 

Delen is natuurlijk altijd fijn, dat vergroot je 

bereik. 

Social media is bedoeld voor 

tweerichtingsverkeer. Door mensen in je gesprek 

te betrekken kun je dat tweerichtingsverkeer 

bereiken.

Als je berichten plaatst en je ziet dat er 

gereageerd wordt. Plaats dan ook weer een 

reactie terug. Dat brengt tweerichtingsverkeer op 

gang. Als er regelmatig tweerichtingsverkeer is 

zien veel social media dit als een belangrijk 

bericht en wordt het bericht op meer plaatsten 

getoond. 
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Content

Welke foto scoort het beste? 

Content quiz

Beeld is heel belangrijk op social media. Uit onderzoek 

blijkt dat mensen vooral mensen willen zien. 

Een foto met mensen erop 'scoort' beter dan andere 

plaatjes. Een foto waar gezichten van mensen goed 

zichtbaar zijn, waar een uitdrukking te zien is 'scoort' 

weer beter dan een mooie foto waarop je twee 

mensen ziet. 

Liever een selfie die er niet zo mooi uitziet dan een foto 

zonder dat je de gezichten ziet. 

De foto rechts heeft een langere kijktijd dan de foto 

links
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Trends

• Authentiek en echt 

• Eigenhandig gemaakt

• Niet vervalst 

• Origineel

• Mensen willen mensen zien
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Do’s en Don’ts

• Beelden die communiceren

De foto links onder is een prachtig 

voorbeeld waarop je actie en gezichten 

ziet. Hierbij moet je als sportvereniging er 

wel op letten dat je zorgt voor een goede 

afwisseling van spelers die je ziet. Het 

gevaar bestaat bij dit soort foto's dat de 

beste spelers en teams vaak in beeld 

komen. Maar je bent een vereniging voor 

iedereen, dus zeker in een kleine 

gemeenschap is het belangrijk om goed 

op te letten dat iedereen in beeld komt.

De foto rechts is daarom sterker. Er zijn daar 

verschillende spelers in beeld. Ook hier moet je weer 

letten op variatie.

Heb je de keuze dan zou ik kiezen voor de foto rechts. 

Maar als je naar de hele tijdlijn van een vereniging kijkt 

dan kunnen deze foto's alle drie goed geplaatst 

worden. Het gaat erom dat je een goed beeld van de 

mensen en activiteiten binnen je vereniging laat zien. 

Let bij het plaatsen van foto's altijd even op je AVG 

regels. 

Met foto's op je tijdlijn kun je veel verschil 

maken. Het is niet altijd mogelijk om een 

ideale foto te maken en te plaatsen. Op de 

foto links boven regent het, dat levert een 

grauw beeld op. Daar kun je niets aan 

doen.

Wat jammer is aan de foto rechts boven is 

dat iedereen er met zijn rug op staat. Je ziet 

geen gezichten. 
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Do’s en Don’ts

Dit beeld laat zowel als een stilstaande afbeelding als 

in het filmpje dat gebruikt wordt het leven op de brink 

zien.

Een filmpje biedt een leuke afwisseling met foto's. Met 

een filmpje kun je soms ook net iets meer vertellen. 

Houd de filmpjes wel kort. Op de socials is twee 

minuten maximaal. 

Daar waar je een overzicht laat zien 10 tot 15 

seconden. 



SOCIAL MEDIA 

Do’s en Don’ts

• Koppel Instagram en 

Facebook

• Gebruik een 

planningsprogramma 

zoals buffer

Of 

• Zet pagina op inactief

Voorkom pagina's waar niets op gepost is. Als je een 

naam wil vastleggen maar de pagina nog niet wil 

gebruiken zet deze pagina dan op inactief. De pagina is 

dan niet voor het publiek te zien. 

Als je Facebook en Instagram gebruikt kun je gebruik 

maken van metabusiness (kun je via de instellingen in 

Facebook of Instagram naar toe). 

Je kunt hier een koppeling maken tussen je Facebook 

en Instagram account waardoor je berichten op beide 

pagina's tegelijk plaatst. 

Op deze pagina's kun je ook alle statistieken van je 

posts bekijken. 

Gebruik je meer of andere social media. Dan kun je gebruik 

maken van een planningsprogramma. Buffer is hiervan een 

voorbeeld. Met een gratis account kun je tot 30 posts vooruit 

plannen op verschillende social media die je kunt koppelen. 

Buffer is Nederlandstalig. Er zijn ook verschillende andere 

Engelstalige planningsprogramma's

Er wordt wel gewaarschuwd dat ieder medium zijn eigen 

doelgroep heeft. Voor een optimaal beleid is het verstandig om 

op ieder medium een eigen (doelgroepgerichte) post te zetten. 

Voor een stichting of vereniging die veelal op vrijwilligers drijft is 

het een prima optie om op de verschillende media dezelfde post 

te zetten. 
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Do’s en Don’ts
• Geen foto’s wel beeld

• Nodig uit tot interactie

Als je geen mensen kunt plaatsen is het goed om wel een 

pakkend beeld te gebruiken. 

Goed in dit beeld is dat het aanzet tot actie.

Het zou nog mooier zijn als je ook nog uitnodigt tot interactie 

door een reactie terug te vragen. 

Heb je de brievenbus gevonden? 

Was het een waardevolle tip?
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Do’s en Don’ts

• Maak een keuze

Probeer het aantal foto's dat je plaatst binnen de kaders van de media 

te houden. Er zijn op Facebook verschillende lay-outs te kiezen 

waarmee je meer of minder foto's zien. 

Wil je echt meer foto's plaatsen. Let dat op de volgorde waarin je ze 

aanklikt. (je ziet 1,2,3 ect boven de foto staan) dat is de volgorde 

waarin de afbeeldingen geplaatst worden.

Plaats als eerste de foto's waarop gezichten van mensen te zien zijn. 

Dat nodigt uit tot verder kijken. 
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Do’s en Don’ts

• Zorg voor duidelijkheid

Als iemand die de vereniging niet kent kijkt is het niet 

duidelijk welke pagina je nu moet hebben. Het is leuk als 

er enthousiaste teams zijn die een eigen pagina 

onderhouden. Maar zorg dat de verenigingspagina 

(met de recente beelden) goed herkenbaar is in de 

naamgeving. 
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Wie ziet je update’s?
Algoritme

• 10% ziet je update (test)

• Interactie belangrijk

• Likes

• Reactie

• Deelactie 

• Tijd die gekeken 

wordt (dwell time) 

10%
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Wie ziet je posts?

Deze posts hebben veel reacties gehad Iemand die 

een prijs heeft gewonnen, of iets bijzonders heeft 

gedaan of bereikt zorgt altijd voor reacties. Je kunt hier 

gebruik van maken. 

Het is belangrijk dat je de doelgroep goed kent. Dit 

beeld is niet heel aansprekend. Maar de post heeft veel 

reacties uitgelokt. Dat betekend dat het aansluit aan 

de doelgroep. 

66 likes

13 opmerkingen

4 x gedeeld

Dit is een goede score. Maar de aantallen zijn klein. 

Dat betekent dat op basis van het algoritme niet heel 

veel mensen deze post zien. Vraag daarom aan je 

leden om je te volgen en om te reageren op posts. 
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Lokaal platform
• Samenboxmeer.nl

• Samenmillensinthubert.nl

Bij social media weet je niet wie je bericht ziet en wie niet. 

Een belangrijke aankondiging kan zomaar in het niets 

verdwijnen. 

Als je vooral lokaal bezig bent is het gebruik van een lokaal 

platform verstandig. 

Hier zijn alle berichten zichtbaar in de tijdlijn en wordt alles 

opgenomen in de agenda. 

Je kunt zelf een pagina aanmaken en zelf je berichten 

plaatsen. 

Door hier allemaal gebruik van te maken heb je een groot 

lokaal bereik. 
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Grootste probleem:

mensen vinden die 

regelmatig posts (blijven) 

plaatsen
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Vragen

Heb je vragen naar aanleiding van deze presentatie dan 

mag je me mailen

joyce@temacom.nl


