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T e r m i n o l o g i e

HIERONDER  LEGGEN  WE  ENKELE  VEELGEBRUIKTE  TERMEN

KORT  UIT .

BEREIK
HET AANTAL MENSEN DAT JE BERICHT TEN MINSTE 1 KEER HEEFT

GEZIEN OP HUN TIJDLIJN (KAN RECHTSTREEKS VIA JOUW PAGINA

ZIJN ,  MAAR KAN BV .  OOK VIA GEDEELDE BERICHTEN)

WEERGAVEN
HET AANTAL KEER DAT EEN BERICHT OP EEN SCHERM IS

WEERGEGEVEN (KAN DUS MEERDERE KEREN BIJ 1 PERSOON

ZIJN)

BETROKKENHEID
ACTIEF = REAGEREN ,  KLIKKEN ,  LIKEN ,  DELEN

PASSIEF = FOTO ,  VIDEO ,  PAGINA BEKIJKEN

HET TOTALE AANTAL ACTIES DAT MENSEN HEBBEN UITGEVOERD

GERELATEERD AAN JE BERICHT .

KLIKKEN  OP  L INKS
HET AANTAL KLIKKEN OP LINKS IN DE BERICHTEN DIE

DOORVERWIJZEN NAAR BESTEMMINGEN OF ERVARINGEN OP

FACEBOOK OF DAARBUITEN .

ORGANISCH  BEREIK

DIT IS HET GEWONE BEREIK DAT EEN BERICHT HEEFT (= JOUW

VOLGERS EN HUN VRIENDEN ALS HET BERICHT GEDEELD

WORDT) . ER WORDT DOOR FACEBOOK EEN ONDERSCHEID

GEMAAKT TUSSEN ORGANISCH BEREIK EN BETAALD BEREIK .  HET

BETAALD BEREIK IS DAN HET EXTRA BEREIK DAT JE KRIJGT ALS

JE VOOR EEN ADVERTENTIE BETAALT .
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KORTE  CURSUSSEN

Een  bas isg ids  voor  Facebook -advertent ies

Een  advertent ie  op  Facebook  maken

Je  Facebook -advertent ies  bewerken  en  verbeteren

Aan  de  s lag  met  Facebook -advertent iebeheer

Campagnes  st ructureren  in  Advertent iebeheer

FACEBOOK  HEEFT  EEN  DRIEDELIGE  GIDS  DIE  JE  WEGWIJS  MAAKT

IN  "ADVERTENTIEBEHEER " ,  DEZE  KAN  JE           TERUGVINDEN .

DAARNAAST  HEEFT  FACEBOOK  OOK  HEEL  WAT  GRATIS

CURSUSSEN  EN  TUTORIALS  DIE  JE  VERDER  HELPEN  BIJ  HET

OPSTELLEN  VAN  JE  ADVERTENTIES .  HIERONDER  GEVEN  WE  EEN

OVERZICHT  VAN  DE  MEEST  INTERESSANTE  CURSUSSEN .

HIER

UITGEBREIDE  CURSUSSEN

De  essent ië le  gids  voor  adverteren  v ia  Facebook -

advertent iebeheer

Campagnes  maken  en  beheren  met  Facebook -

advertent iebeheer

a d v e r t e n t i e s

https://www.facebook.com/business/learn/lessons/when-to-advertise-on-facebook-and-instagram?course_id=165577191052059&curriculum_id=333245810934468
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/three-key-facebook-ads-elements?course_id=2341627896117780
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/changing-facebook-ads-after-launching?course_id=276106129945323
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/two-ways-to-advertise-your-business?course_id=172965143583291
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/advertising-campaign-structure-basics?course_id=1892545544179112&curriculum_id=399243460690588
https://www.facebook.com/business/help/1138410786211427
https://www.facebook.com/business/learn/series/guide-to-advertising-using-business-ads-manager?curriculum_id=359359448107071
https://www.facebook.com/business/learn/series/guide-to-controlling-business-ad-campaigns?curriculum_id=2247487895512581
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AANDACHTSPUNTEN

Adverteren op Facebook is veel goedkoper dan de klassieke media, maar dat wil niet zeggen dat je er moet in

gaan overdrijven. Een goed evenwicht bewaren tussen organische berichten en advertenties is essentieel. Zo

blijf je een overzicht bewaren van welke berichten organisch goed werken binnen je doelgroep en welke niet.

Download de app "Advertentiebeer" en blijf altijd en overal op de hoogte van je advertenties.

Hoe meer tekst in je afbeelding zit, hoe lager het bereik zal zijn. Hou hier dus ook zeker rekening mee bij het

opstellen van je advertentie en kies voor een sprekende visual. Om te controleren of je niet teveel tekst in je

afbeelding hebt kan je gebruik maken van een handige tool op Facebook "Afbeeldingscontrole" of "Tekst Overlay

Tool".

er wordt een schatting gemaakt van hoe positief de reactie van je doelgroep zal zijn op jouw advertentie;

hoe groter deze relevantiescore, des te lager de advertentiekosten zullen zijn;

het gaat om een score van 1 tot 10.

Facebook maakt gebruik van een relevantiescore om het bereik van je advertentie te bepalen:

Via                  kan je alle specificaties/vereisten terugvinden die je bericht moet hebben om goedgekeurd te

kunnen worden als advertentie.

deze link

In de cursussen die hierboven zijn weergegeven verwijst facebook regelmatig door naar de blauwe knop
"Promoten" die onder je berichten staat. Dit is een eenvoudige weg om advertenties te maken, maar het is niet

de meest ideale aangezien je via die weg niet alle opties te zien krijgt. Het is beter dat je meteen naar de aparte

website van                                   gaat, hier heb je wel meteen alle opties om je bericht te promoten en op te volgen.advertentiebeheer

berichten die het organisch al goed doen;

berichten om een evenement of nieuw product extra in de kijker te zetten;

een uniek verhaal dat past binnen de storytelling van je organisatie;

berichten die gericht zijn voor een zeer specifieke doelgroep;

...

Interessante berichten om te promoten zijn bijvoorbeeld:

Bepaal je doelgroep zo specifiek mogelijk zodat je iedereen bereikt die je wil bereiken.

https://www.facebook.com/business/ads-guide
https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager


Het  algoritme  kijkt  naar  de  kwaliteit  ten  opzichte  van

de  kwantiteit .  Het  is  belangri jk  dat  je  berichten  post

die  inhoudeli jk  relevant  zi jn  voor  je  doelgroep .

Regelmatig  posten  is  belangri jk  maar  het  is  beter  om

per  week  een  aantal  inhoudeli jk  sterke  posts  te  hebben

dan  dat  je  veel  post  maar  niet  meer  relevant  bent .

Betrokkenheid :  het  bericht  wordt  t i jdens  de  eerste

seconden   aan  1% van  je  fans  getoond .  Als  die  1%

interesse /betrokkenheid  toont  zal  het  bericht  een

groter  bereik  kri jgen .

Inhoud /Content

Ti jdsfactor  (hoe  belangri jk  is  de  content  op  dit

moment /actueel  of  niet ) .  Omdat  er  zoveel  content

is  online  wordt  de  "houdbaarheidsdatum "  van  een

bericht  ook  steeds  kleiner .

Het  algoritme  maakt  gebruik  van  “Edge  Rank ” ,  deze

houdt  rekening  met  3  factoren :

Op  grote  schaal  doen  "meer  gedeelde  berichten "  het

beter  dan  "meer  gelikete  berichten " .
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H e t  a l g o r i t m e
NAAST  DE  FACEBOOK

ADVERTENTIES  IS  OOK  HET

FACEBOOK  ALGORITME  EEN

BELANGRIJKE  FACTOR  OM  OP  IN  TE

SPELEN  BIJ  JE  ONLINE

COMMUNICATIE .

Het  Facebook  algoritme  is  een  set  van  regels  en  formules

die  bepalen  hoeveel  bereik  een  bepaald  bericht  zal  kri jgen .

 

In  dit  hoofdstuk  geven  we  de  belangri jkste

aandachtspunten  en  t ips  die  je  helpen  het  algoritme  te  snel

af  te  zi jn .



Het  t i jdstip  waarop  je  een  bericht  post  heeft  ook  een

invloed  op  je  bereik .  In  de  statist ieken  van  je  pagina  kan  je

opzoeken  wanneer  jouw  doelgroep  vooral  actief  is .

Daarnaast  is  het  ook  belangri jk  dat  je  niet  alti jd  op

hetzelfde  moment  post ,  probeer  er  wat  variatie  in  te

brengen  zodat  Facebook  je  berichten  bli j ft  weergeven .

Laat  je  volgers  weten  dat  ze  zelf  kunnen  instellen  dat

berichten  van  jouw  pagina  bovenaan  hun  t i jdl i jn

weergegeven  worden .  Dit  kunnen  ze  doen  door  "Als  eerste

weergeven "  aan  te  duiden  bij  de  paginaopties  van  je

pagina .
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H e t  a l g o r i t m e

Vermijd  woorden  zoals :  gratis ,  sale ,  korting ,  …

Berichten  met  deze  woorden  worden  ook  gefi lterd

aangezien  Facebook  dit  ziet  als  "slechte  content " .

AANDACHTSPUNTEN

Een call-to-action zal een groter bereik krijgen als je ervoor kan zorgen dat je bericht met een link veel kliks krijgt.

Het is dus belangrijk dat je een sprekende afbeelding voorziet die mensen doet stoppen met scrollen. De koptekst

die je onder de afbeelding plaatst moet er dan weer voor zorgen dat mensen effectief op je link zullen klikken.

Hou rekening met de volgende zaken die een invloed kunnen hebben op je bereik:

Als je afbeeldingen gebruikt in je bericht zal je bereik ook groter zijn.

Mensen taggen zorgt ook voor een groter bereik aangezien die personen en hun vrienden dit bericht zullen zien.

Berichten van privéaccounts zullen ook meer bereik krijgen dan berichten van bedrijfspagina’s. Facebook legt

namelijk terug de focus op "community" en interactie tussen personen.

Als je bericht veel reacties krijgt zal het bereik ook groeien.

Als je bericht veel gedeeld wordt zal je bereik vanzelfsprekend ook groeien, maar het algoritme zal dit bericht dan

ook nog eens extra pushen.

Berichten waarin je vragen stelt, discussie uitlokt of een probleem voorlegt zullen ook een beter bereik krijgen.

Hierbij moet je wel oppassen dat je bericht geen "engagement bait” (= posts met als enige doel reacties

uitlokken om meer bereik te krijgen. Bv. “Tag iemand die…") wordt, want deze berichten worden eruit gefilterd.
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S t a t i s t i e k e n

Overzicht:  hier  kan  je  o .a .  kiezen  voor  een  overzicht  van  de  afgelopen  week  of  maand .  Je

kri jgt  in  1  oogopslag  te  zien  welke  activiteit  je  pagina  heeft  gehad .

Bereik:  hier  kan  je  goed  het  verschil  zien  tussen  je  organisch  bereik  en  het  bereik  dat  je

hebt  bij  advertenties .

Acties op pagina:  deze  pagina  geeft  een  overzicht  van  welke  acties  mensen  hebben

ondernomen  op  je  pagina .  Dit  gaat  dan  bijvoorbeeld  over  website  klikken  of  het  gebruik

van  je  actieknop  (dit  is  de  knop  die  rechts  onder  je  omslagfoto  staat ) .

Berichten: dit  is  de  belangri jkste  pagina  van  je  statist ieken .  Hier  kan  je  per  gepost  bericht

ki jken  hoe  goed  dit  het  heeft  gedaan .  Vooral  het  bereik  en  aantal  weergaven  zi jn

belangri jke  cij fers .  Als  je  hier  op  een  bepaald  bericht  klikt  kan  je  nog  verder  in  detail  zien

hoeveel  l ikes  het  heeft ,  hoeveel  keer  het  is  gedeeld  of  hoeveel  keer  er  op  een  afbeelding  is

geklikt .  Bij  video 's  kan  je  hier  zien  hoelang  mensen  je  video  bekeken  hebben .

Je  kan  via  je  Facebookpagina  een  uitgebreid  overzicht  kri jgen  van  de  statist ieken  van  je  pagina .

Als  je  naar  je  pagina  gaat  kri jg  je  bovenaan  verschil lende  tabbladen ,  hier  kan  je  dan  doorklikken

naar  "statist ieken "  of  " insights " .  Het  is  belangri jk  dat  je  hier  regelmatig  eens  naar  gaat  kijken  om

te  zien  welke  berichten  werken  en  welk  soort  berichten  je  beter  achterwege  laat  omdat  ze

weinig  tot  geen  interactie  uitlokten .

 

De  belangri jkste  statist ieken  om  in  de  gaten  te  houden  zi jn :
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H a n d i g e  t o o l s

HIERONDER  GEVEN  WE  EEN  L IJST  MET  TOOLS  DIE  KUNNEN

HELPEN  BIJ  JE  ONLINE  COMMUNICATIE .

CANVA
CANVA IS EEN GEBRUIKSVRIENDELIJK ONTWERPPROGRAMMA

WAARMEE JE GRATIS TAL VAN ONTWERPEN KAN MAKEN VOOR JE

SOCIALE MEDIA .

UNSPLASH .COM
VIA UNSPLASH HEB JE GRATIS TOEGANG TOT TAL VAN MOOIE

AFBEELDINGEN DIE JE RECHTENVRIJ MAG GEBRUIKEN .

PIXABAY .COM
VIA PIXABAY HEB JE GRATIS TOEGANG TOT TAL VAN MOOIE

AFBEELDINGEN DIE JE RECHTENVRIJ MAG GEBRUIKEN .

PEXELS .COM
VIA PEXELS HEB JE GRATIS TOEGANG TOT TAL VAN MOOIE

AFBEELDINGEN DIE JE RECHTENVRIJ MAG GEBRUIKEN .

ICONOSQUARE IS EEN BETALENDE TOOL DIE JE HELPT BIJ HET

PLANNEN EN ANALYSEREN VAN JE SOCIALE MEDIA EN KAN JE HELPEN

OM JOUW SOCIAL MEDIA NAAR EEN HOGER NIVEAU TE TILLEN .

ICONOSQUARE
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H a n d i g e  t o o l s

VSCO MET DE VSCO-APP KAN JE MAKKELIJK FOTO 'S EN VIDEOS BEWERKEN .

PIXLR
MET DE PIXLR-APP KAN JE FOTO 'S BEWERKEN ,  COLLAGES MAKEN OF

BEPAALDE EFFECTEN TOEVOEGEN ZONDER AL TE VEEL MOEITE .

DESIGNLAB  -

GRAPHIC  DESIGN

MET DEZE APP KAN JE FOTO 'S BEWERKEN OF ANDERE MOOIE

VISUALS MAKEN DIE JE DAN KAN GEBRUIKEN IN JE COMMUNICATIE .

I  L IKE  MEDIA

-  WHATSAPP  

I LIKE MEDIA IS EEN COLLECTIEF VAN COMMUNICATIETRAINERS DIE

ORGANISATIES HELPEN BIJ HUN DIGITALE COMMUNICATIE .  ZE

HEBBEN OOK EEN WHATSAPP GROEP WAAR JE LID VAN KAN

WORDEN .  HIERIN ZETTEN ZE WEKELIJKS TIPS EN LEUKE

VOORBEELDEN VAN ONLINE COMMUNICATIE .  VOEG 0483189959 TOE

AAN JE CONTACTEN EN STUUR EEN BERICHT MET 'IK ABONNEER

ME ' .

MET DE MEME GENERATOR KAN JE SNEL EN EENVOUDIG MEMES

MAKEN DOOR ZELF EEN TEKST TOE TE VOEGEN AAN EEN

BESTAANDE FOTO OF MEME .

MEME

GENERATOR

GIPHY .COM IS EEN DATABASE VOOR GIF 'S .  JE KAN UIT DE

BESTAANDE GIF 'S KIEZEN ,  MAAR JE KAN OOK ZELF NIEUWE GIF 'S

MAKEN .

GIPHY

WOOBOX IS EEN TOOL WAARMEE JE TAL VAN ONLINE CAMPAGNES

KAN MAKEN .  EEN GIVEAWAY ,  POLL ,  WEDSTRIJD OF EEN BRACKET

ZIJN SLECHTS ENKELE VAN DE MOGELIJKHEDEN .

WOOBOX

MET LUMEN5 HEB JE GEEN KENNIS OVER VIDEOBEWERKING NODIG .

MET DEZE HANDIGE TOOL ZET JE EEN TEKST IN GEEN TIJD OM NAAR

EEN SPREKENDE VIDEO .

LUMEN5

WIL JE EMOJI 'S GEBRUIKEN MAAR WEET JE NIET WAT ZE ALLEMAAL

BETEKENEN? OP EMOJIPEDIA KAN JE DE BETEKENIS VAN ALLE

EMOJI 'S TERUGVINDEN .

EMOJIPEDIA
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D o 's  e n  d o n 't s
ALS  LAATSTE  GEVEN  WE  GRAAG  NOG  ENKELE  T IPS  EN

AANDACHTSPUNTEN  MEE  DIE  JE  KUNNEN  HELPEN  OM  JOUW  ONLINE

COMMUNICATIE  NAAR  EEN  HOGER  NIVEAU  TE  T ILLEN .

Maak gebruik van beeldmateriaal
Als je meerdere foto's hebt om te posten, is het

best dat je er meer dan 4 post. Vanaf 4

afbeeldingen krijg je op je post een + waar je op

moet klikken om de extra foto's te zien. Dit zorgt er

voor dat er meer betrokkenheid is bij je volgers.

Zorg voor interactie
Betrek je fans zoveel mogelijk bij je communicatie.

Je doelpubliek mag niet het gevoel krijgen dat ze

voor jou gewoon een "klant" zijn. En zoals eerder al

vermeld zal dit ook een positieve invloed hebben

op je bereik.

Doe aan storytelling
Vertel een verhaal met je organisatie, laat zien

waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. Dit

zorgt voor een persoonlijkere band met je volgers.

Ga in gesprek met je volgers
Reageer op reacties die mensen plaatsen, zo laat

je zien dat je hun reacties ook effectief leest. Zorg

voor een persoonlijke aanpak zodat je publiek zich

aangesproken voelt.

Post geen berichten die enkel uit tekst bestaan
Berichten met veel tekst zijn visueel niet mooi en

spreken ook niet aan om de tekst te lezen, dit

soort berichten vermijd je dus beter.

Het gebruik van donkere foto's
Mensen stoppen sneller met scrollen bij een

kleurrijke foto dan bij een foto met donkere

kleuren. Let hier op bij het kiezen van je foto.

Facebook is geen promotiekanaal
Vermijd pure reclame voor een product of

evenement. Dit creëert een afstand tussen jou en

je doelgroep en mensen gaan dit al snel als spam

ervaren. Als je toch iets wil promoten doe dit dan

subtiel en zorg ervoor dat je volgers je al kennen

en betrouwbaar vinden.

Deel niet zomaar posts van anderen
Het is belangrijk dat je bij een bericht dat je wil

delen altijd een eigen tekst voorziet. Je moet aan

je volgers laten weten waarom je het bericht deelt

of wat de link is met jouw organisatie.

Maak gebruik van je "User Generated Content"
Alles wat je doelgroep online over jou vertelt is

dankbare content voor je organisatie, maak hier

dan ook gebruik van. Dit kan bijvoorbeeld door

gebruik te maken van een bepaalde hashtag.
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D o 's  e n  d o n 't s

Redeneer altijd vanuit "mobile first"
Mensen zijn actiever op sociale media vanop hun

gsm dan vanop een computer. Hou hier dus ook

rekening mee bij bijvoorbeeld het kiezen van een

gepast fotoformaat (kies eerder voor een vierkante

foto i.p.v. een rechthoekige).

Stel een contentkalender op
Dit zal je helpen om een overzicht te bewaren

tussen je verschillende kanalen. Het laat ook toe

dat je makkelijker berichten kan inplannen en

voorbereiden.

Maak gebruik van video's
Als je video's post zijn de eerste seconden van de

video essentieel. Je moet ervoor kunnen zorgen

dat mensen stoppen met scrollen en blijven kijken

naar je video. Het komt zelden voor dat mensen

op Facebook tot het einde blijven kijken naar een

video, wacht dus ook niet te lang om je boodschap

weer te geven.

Maak gebruik van je statistieken
Zoals eerder al vermeld zijn de statistieken van je

pagina zeer belangrijk. Ze bevatten tal van

informatie die je kan helpen bij je communicatie,

maak hier dus zeker ook gebruik van.

Overmatig gebruik van stockfoto's
Het gebruik van foto's is zeer belangrijk. Maar het is

ook belangrijk dat je gepaste foto's gebruikt. Het

beste zijn zelfgemaakte foto's met betrekking tot

je organisatie. Als je toch stockfoto's zou

gebruiken, zorg dan dat je kwaliteitsvolle foto's

gebruikt die rechtenvrij zijn. Gebruik niet zomaar

de eerste de beste foto die je vindt op Google, de

kans bestaat dat je hiervoor een boete krijgt als je

geen auteur vermeldt. Op pagina 9 gaven we

enkele goede websites met stockfoto's.

Humor werkt
Gebruik humor in je communicatie. Mensen

gebruiken sociale media om te ontspannen, het

gebruik van humor zal dus een positief effect

hebben op de interactie. Maar overdrijf hier ook

niet mee want je moet wel nog altijd

geloofwaardig blijven.

Doe mee met de trends en hypes
Elke maand is er wel een nieuwe hype of

challenge die op social media circuleert. Probeer

hier af en toe aan mee te doen als je de "opdracht"

kan toepassen op jouw organisatie. Doe zeker niet

met alles mee maar probeer te kijken wat er past

bij jouw organisatie en doelgroep.

Iedereen van de organisatie op Facebook
Het is belangrijk dat je een overzicht behoudt over

wat je online plaatst en dat alles past binnen het

verhaal van je organisatie. Daarom is het beter om

niet te veel mensen toegang te geven tot de

Facebookpagina van je organisatie. Of er moet

toch zeker 1 eindverantwoordelijke zijn die erop zal

letten dat alle communicatie uniform is aan de

organisatie.


