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Social media strategie:
een plan
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Wie, wat, wanneer, waar en hoe



om doelstellingen
te realiseren
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Wat zijn de doelstellingen 
van mijn organisatie?



met behulp van
de voordelen

van sociale media

5

Welke sociale media 
kan ik daarbij inzetten?



met behulp van
de voordelen

van sociale media
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Wat zijn de verwachte voordelen?



Social media strategie =

✔ een plan
✔ om doelstellingen te realiseren
✔ met behulp van de voordelen van sociale media
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@MarcVanDaele



FrankLindecke@Flickr

DOELSTELLINGEN
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Omschrijf	intenties	en	
doelen	met	het	oog	op	
het	bepalen	van	de	
meest	pertinente	KPI’s

Bepaal	kerncijfers	
voor	je	KPI’s voor	elk	
social media	platform

Vergelijk	benchmarks	
met	andere	SM	
activiteiten,	kanalen,	
sectorgemiddelden	



Informatie uitwisselen
binnen de groep



Kennis delen



Op de hoogte blijven



Opinie



Educatie



Netwerken
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✔ Naambekendheid verhogen
✔ Relaties met achterban onderhouden
✔ Nieuwe mensen aantrekken
✔ De impact van je werk duidelijk maken
✔ Je autoriteit bevestigen met betrekking 
tot je thema

EEN ONLINE STRATEGIE 
GERICHT OP

http://www.socius.be/hoe-meet-ik-het-succes-van-mijn-social-media-inspanningen/



Wat zijn voor jou de 
3 belangrijkste doelstellingen?

publicdomainpictures.net
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DOELGROEPEN

ThisParticularGreg@Flickr



DOELGROEPEN

✔ Leden
✔ Abonnees 
nieuwsbrief
✔ Partnerorganisaties
✔ Vrijwilligers
✔ Pers & media

✔ Politici
✔ Deelnemers
✔ Geïnteresseerden
✔ Multiplicatoren
✔ …



KEN JE DOELGROEP
✔ Wie moet je bereiken met je social media 

inspanningen om je doelen te realiseren?
✔ Doelpubliek
✔ Stakeholders
✔ Breed publiek

✔ Wat moet je over je publiek weten?
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ENGAGEMENTSTRECHTER



Bepaal	kerncijfers	
voor	je	KPI’s voor	
elk	social media	

platform

Het	bestaan	van	een	
social media	platform	
is	gekend

Engagement	en	
appreciatie	van	een	
social media	platform

Lokt	een	respons	uit	
of	beïnvloedt	actie	
vanwege	de	gebruiker

Creëert	mond-op-
mondreclame	of	
stimuleert	
ambassadeurschap

De	uiteindelijke	 bedoeling	 is	conversie:	
reële	gedragsverandering	 =	verder	in	de	engagementstrechter



CONVERSIE

Action

Awareness

Appreciation

Advocacy



KANALEN



KEN JE PUBLIEK: PERSONA
ACHTERGROND:
• Basisdetails over de rol van de persona
• Kerninformatie over de organisatie van de 

persona
• Relevante achtergrondinfo, zoals opleiding of 

hobby’s

DEMOGRAFIE:
• Gender
• Leeftijd
• Inkomen (indien relevant, ook gezinsinkomen)
• Woonomgeving (Is je persona stedelijk, 

voorstedelijk of plattelandsbewoner?)

KENMERKENDE PERSOONSGEGEVENS:
• Buzzwoorden

• Communicatievoorkeuren



Maak een persona
voor je belangrijkste doelgroep

publicdomainpictures.net



METEN

Chris	Totsky@Flickr



Vergelijk	benchmarks	
met	andere	SM	
activiteiten,	kanalen,	
sectorgemiddelden	

Hoe	doet	dit	social media	platform	het	in	
vergelijking	met
• Andere	platformen	die	dezelfde	

doelstelling	hebben?
• Andere	marketing- en	

communicatiekanalen	(tijdschrift,	
advertenties,	events	en	
opendeurdagen…)?

• Gelijkaardige	kanalen	bij	concullega’s?
• Een	maand,	een	half	jaar,	een	jaar	

geleden?



METEN
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� WAT METEN?
�Bezoeken: Hoeveel mensen zien je informatie?
�Volgers: Hoe groot is je online basis? ( 
nieuwsbriefabonnees, Twitter volgers, Facebook fans, 
RSS-abonnees)
�Engagement: Kan je mensen warm maken? (aantal 
commentaren, aantal retweets, aantal vermeldingen)
�Conversie: Ondernemen mensen actie ten voordele van 
je organisatie/thema in het echte leven?

� WANNEER METEN?
�Als verbeteracties mogelijk zijn



30

✔ Naambekendheid verhogen
✔ Relaties met achterban 
onderhouden
✔ Nieuwe mensen 
aantrekken
✔ De impact van je werk 
duidelijk maken
✔ Je autoriteit bevestigen 
met betrekking tot je thema

STRATEGISCHE DOELEN

www.socius.be/Hoe-meet-ik-het-succes-van-mijn-social-media-inspanningen
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Voorbeelden:

✔ Het aantal bezoekers van je 
website of blog verhogen
✔ Je lijst van nieuwsbriefabonnees 
uitbreiden
✔ Mensen aanzetten tot een 
specifieke actie, zoals het tekenen 
van een petitie
✔ Het aantal berichten op Facebook 
verhogen die je autoriteit met 
betrekking tot je thema zichtbaar 
maken.

DOELEN CONCRETISEREN
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KPI (Key Performance Indicator): een cijfer dat 
aangeeft in welke mate je je doelstellingen haalt.

VOORBEELDEN:   

✔ Het aantal commentaren op je blog
✔ Het aantal downloads van een bepaald 
document
✔ Het aantal inschrijvingen op je nieuwsbrief
✔ De tijd die mensen op belangrijke pagina’s van 
je website doorbrengen
✔ Het aantal likes en shares op Facebook

KPI'S



TOOLS

Minnesota	Historical	Society	[CC	BY-SA	2.0],	via	Wikimedia	 Commons
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Formuleer KPI’s voor 
je belangrijkste doelstelling
en doelgroep

publicdomainpictures.net



Converseren,  
niet adverteren



HET GAAT NIET OVER JOU
Niet: zelfpromotie
✔ Mijn aanbod
✔ Mijn project
✔ Mijn mening
Wel:
✔ Inhoudsmix die mijn doelgroep aanspreekt en 
tot interactie uitnodigt
✔ Een referentie worden voor mijn doelgroep

@tikke1



Luisteren



Communiceren



Converseren



Engageren



Co-creëren
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#Educate
#Empower

#Engage
#Entertain



Humor



Actualiteit,	massamedia,	 televisie
+	je	commentaar	daarop



Dag	van	…,
Week	van	…



Organisatie:
Blik	achter	de	schermen



Educatief



Uitnodigen	tot	actie



Storytelling



Kies	3	nieuwe	formats	
voor	Facebookberichten.
Maak	voor	elk	format	3	berichten
om	komende	maand	te	posten.

publicdomainpictures.net



www.pinterest.com/hcallens/social-media-strategie-voor-nonprofits/



BLIJF BIJ

www.scoop.it/t/social-media-sociaal-cultureel-werk

www.socius.be
www.socius.be/tag/social-media

Scoop.It!

Twitter
www.twitter.com/hcallens

Pinterest
www.pinterest.com/hcallens



Think	big,	start	small

Tommy	Wong	– BY-2.0		via	Wikimedia	Commons



www.socius.be/tag/social-media
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