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Woord vooraf  
De Arteveldehogeschool heeft – zeker binnen de opleiding Bachelor Sociaal Werk – reeds een heel 

aantal jaar ervaring met het uitvoeren van concreet, praktisch en toegepast onderzoek naar 

onlinehulp methodieken die gehanteerd worden binnen de welzijnssector. Hoe kan men mail1 of 

chat2 inzetten binnen het welzijnswerk, welke zijn de dromen en drempels voor onlinehulp in het 

Vlaams welzijnswerk3 en wat zijn concrete voorstellen voor een Vlaams onlinehulpbeleid4, zijn enkele 

pistes die onderzocht zijn aan de Arteveldehogeschool. Het huidige WWWelzijn 2.0 project werd 

(eveneens) uitgevoerd dankzij PWO-middelen van de Arteveldehogeschool. 

Het huidige WWWelzijn 2.0 onderzoek peilt naar de mogelijkheden, kansen, risico’s en bedenkingen 

rond het gebruik van sociale netwerksites (SNSs)5 binnen de welzijnssector, en kadert – naast onder 

andere mail en chat – binnen het algemene plaatje van onlinehulpverlening.  

Het doel van de WWWelzijn 2.0 studie bestaat erin om inzicht te krijgen in het gebruik, de adoptie, 

de weerstanden en inspirerende praktijken van SNSs binnen de welzijnssector. Het onderzoek naar  

de 3 onderzochte SNSs (Facebook, LinkedIn en Twitter ) die welzijnswerkers gebruiken binnen hun 

werk, zowel voor professionalisering, het brede publiek, als voor cliënten of intermediairs, bevraagt  

onder meer:  

 zet de welzijnssector in en/of is deze sector actief op SNSs ? 

 hoe vaak gebruikt de sector SNSs ?  

 welke SNSs worden meest gebruikt ? 

 hoe vaak wordt content gepost binnen de sector ?  

 waarom gebruikt de sector (geen) SNSs ?  

 wat is daarbij de belangrijkste doelstelling ?  

 bestaat er een visie, missie en/of strategie m.b.t. het gebruik van SNSs binnen de sector ? 

 wat zijn de gevonden of verhoopte voordelen van het gebruik van SNSs binnen de sector ? 

 wat zijn de best or worst practices ? 

 is men algemeen tevreden over (het gebruik van) de SNSs ? 

 waar is men bang voor, waar ziet men bedreigingen bij het gebruik van SNSs ? 

 

 

 

                                                           
1Optimail een nieuwe methodiek voor e-mailhulpverlening (Saelens, Bocklandt, Debruyne, Vandecasteele, & 

Vanhove, 2012) 
2 Ch@tlas: methodiek onlinehulp in eerstelijns welzijnswerk (Vlaeminck, Vanhove, De Zitter, & Bocklandt, 2009) 
3 Draagvlak, dromen en drempels voor onlinehulp in Vlaams welzijnswerk (Bocklandt, De Zitter, Saelens, & 
Saelens, 2013) 
4 Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp (Bocklandt, Adriaensens, De Zitter, Sap, & Vandecasteele, 
2014)  
5 Sociale netwerksites korten we af als SNSs. Hiermee bedoelen we de tools of media die bestaan, zoals 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram, Netlog, Hyves, … Sociale Netwerken korten we af als SN. 
Daarmee bedoelen we de specifieke netwerken of netwerkjes, bv., een ‘Ge zijt van Tongeren als…’ 
Facebookgroep, een LinkedInpagina van de Arteveldehogeschool, de Twitteraccount van Pedro De Bruyckere, 
….    
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De zoektocht naar het gebruik van SNSs binnen de welzijnssector, die in dit deelonderzoek wordt 

beschreven, bestaat uit een screening vanuit de SNSs zelf. Deze neerslag vormt één van de 3 

invalshoeken van het onderzoek naar gebruik van SNSs binnen de welzijnssector. Het volledige 

onderzoek bestaat uit: 

 Een literatuuroverzicht (rapport 1); 

 Een kwantitatieve en kwalitatieve screening vanuit de SNSs (huidig rapport, rapport 2); 

 Een kwalitatieve bevraging vanuit de welzijnssector (i.e., interviews, rapport 3). 

Elk deelrapport vormt een coherent werkstuk dat als dusdanig wel op zich te lezen is, maar dat 

slechts zijn volle waarde krijgt in combinatie met de resultaten van de andere deelrapporten. 

 

Dit deel van het onderzoek luidt:  

“Screening van (het gebruik van) Sociale Netwerken binnen de welzijnssector, 

vanuit de Sociale Netwerksites zélf”. 

 

De exploratie en beschrijving in dit deelrapport geeft de welzijnssector een “snapshot”6 (of moeten 

we reeds “snapchat”7 zeggen) van de huidige status of de huidige maturiteit van het gebruik van 

SNSs binnen de sector. Organisaties die er de gegevens uit dit onderzoek op naslaan, worden 

hierdoor ook een spiegel voorgehouden. Ze kunnen zich benchmarken t.o.v. de door ons 

onderzochte (in dit deelrapport) of bevraagde (in een volgend empirisch onderzoek en daaruit 

voortvloeiend deelrapport) welzijnsorganisaties. Dit naslagwerk kan zeker en vast de discussie of het 

raadzaam is om SNSs in te zetten binnen de sector verder voeden. En indien welzijnsorganisaties 

gebruik willen maken van SNSs, zij het om te professionaliseren, zij het binnen de hulpverlening of zij 

het voor een ander doel, dan biedt het gehele onderzoek en dit specifieke deelrapport een houvast. 

Op wat moet men letten, wat zijn de tips and tricks bij het inzetten van SNSs binnen de 

welzijnssector ?  

M.b.t. de doelstelling van het globale WWWelzijn 2.0 project staan we niet alleen te ‘porren’ of te 

‘poken’8. De laatste jaren zijn reeds een aantal publicaties rond online hulpverlening en sociale media 

in de welzijnssector verschenen, hoewel deze niet allemaal specifiek over SNSs gaan en niet specifiek 

op Facebook, LinkedIn en Twitter focussen. Onder andere ‘Niet alle smileys lachen: onlinehulp in 

eerstelijnswelzijnswerk’ (Bocklandt, 2011), ‘Internet als methodiek in de jeugdzorg’ (Van Hecke, 

2012) en ‘En nu online … sociale media voor professionals, organisaties en facilitatoren’ (Wagenaar & 

Hulsebosch, 2013) behandelen het gebruik van sociale media – breed – binnen de non-profit en/of 

                                                           
6 Een momentopname, een beeldopname. 
7 Snapshat, is een SNS-tool waarbij de content (tekst, video’s maar voornamelijk foto’s) slechts 10 seconden 
zichtbaar is. Daarna verdwijnt de content van de server van de SNS. Heeft men niet onmiddellijk gekeken naar 
de chat of content, dan kan men deze na de 10 seconden niet meer zien. Men kan echter wel gemakkelijke het 
beeld op het ‘venster’ downloaden, waardoor de content toch vereeuwigd kan worden! 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Snapchat  
8 Op Facebook kan men vrienden porren (to poke in het Engels). Het is gewoon even de aandacht vragen van de 
persoon de men port, bijvoorbeeld om te zien of die persoon nog actief is op Facebook, of omdat men nog op 
een antwoord wacht of omdat men gewoon iemand even wil jennen. Zolang de ander niet terug port, kan men 
niet nog eens (en tweede keer) porren. http://facebook.startpagina.nl/prikbord/15168724/facebook-porren  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Snapchat
http://facebook.startpagina.nl/prikbord/15168724/facebook-porren
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welzijnssector. ‘Sociale media in de social profit: vriend of vijand?’ (De Smet, 2013) focust op het 

gebruik van Facebook binnen de sector. 

Waarin dit deelonderzoek wel verschilt van (alle) andere publicaties, is dat er via een gelijkaardige, 

gestandaardiseerde manier gescreend is, en dat startend vanuit de SNSs, eerder dan vanuit enkele of 

welbepaalde welzijnsorganisaties. Tevens is in het huidig onderzoek niet enkel gezocht naar Sociale 

Netwerken, hun aantal leden, fans of volgers, maar werden ook de posts, de gegenereerde content 

en de (inter)acties daarop onderzocht, ook startend vanuit de SNSs zelf.  

Graag willen we in dit voorwoord onze dank richten aan de organisaties die ons in staat gesteld hebben 

om dit onderzoek te verwezenlijken.  

 Eerst en vooral wensen we het bestuur van de Arteveldehogeschool te bedanken voor de kans 

die we kregen met dit PWO project. 

 Ten tweede, bedanken we de leden van de begeleidingscommissie voor hun waardevolle 

suggesties en constructieve bijdragen: Sibille Declercq (Awel), Kathleen Devos (CM), Tom 

Evenepoel (De Druglijn), David Fraters (CAD Limburg), Tilly Jacobs (CAW), Valerie Maréchal 

(Teleonthaal), Kirsten Pauwels (preventie zelfdoding), Laura Van Beveren (CAW stagiaire), en 

voor de Arteveldehogeschool: Marjan Coene, Hatim El Sghiar, Mark Pâquet en Geert Stox. 

  



Arteveldehogeschool           WWWelzijn 2.0: over Sociale Netwerksites in het welzijnswerk  8 

 

1. Onderzoeksmethode 

1.1. Doel  
In dit luik van het onderzoek werd gescreend en gezocht naar bestaande groepen (Facebook en 

LinkedIn), pagina’s (Facebook en LinkedIn) en accounts (Twitter) binnen de welzijnssector, startend 

vanuit de SNSs zelf. Via deze observatie werd beoogd om inzicht te krijgen in de Sociale Netwerken 

binnen de welzijnssector én in de content/inhoud en dynamiek binnen deze Sociale Netwerken.  

Overtuigd van het credo ‘meten is weten’ en gebaseerd op metrieken, wordt gerapporteerd welke 

bestaande Sociale Netwerken binnen de welzijnssector ‘het’ goed doen (in aantal leden/fans/volgers, 

in aantal likes die bepaalde posts genereren etc.) en hoe informatief (web 1.0) dan wel dynamisch en 

interactief (web 2.0) de Sociale Netwerken (in hun content en gebruik) zijn9. M.a.w., zowel 

observeerbare metrieken en algemene kenmerken van als de inhoud van de posts binnen deze 

Sociale Netwerken werden onderzocht.  

Deze screening legt tevens enkele parameters bloot, waar de welzijnswerker of –sector zich op kan 

baseren om het eigen Sociale Netwerk en de dynamieken erop te gaan meten en analyseren. Vanuit 

deze kwantitatieve en kwalitatieve analyses van bestaande SN en het gebruik ervan binnen de 

welzijnssector, worden namelijk good practices gezocht om ook vandaaruit concrete handvaten, do’s 

en don’ts aan te reiken voor de welzijnswerker of –sector die zich aan SNSs wil gewagen of het 

gebruik ervan wil optimaliseren.   

1.2. Focus en bestudeerd materiaal 
In dit deelonderzoeksrapport wordt nagegaan of en hoe(vaak) Facebook, Twitter en LinkedIn ingezet 

en gebruikt worden binnen de welzijnssector. Er wordt in dit hoofdstuk zowel ingezoomd op 

kwantitatieve metrieken als op kwalitatieve kenmerken van het gebruik van SNSs binnen de 

welzijnssector.  

1.2.1. Detectie en kenmerken van Sociale Netwerken binnen de welzijnssector  
De screening werd gehouden binnen de 3 hedendaags meest gebruikte en populaire SNSs: Facebook, 

LinkedIn en Twitter. Er werd gekozen om bij Facebook en LinkedIn zowel binnen bedrijfspagina’s10 

(pages of company pages) te zoeken als binnen groepen (groups). M.b.t. Facebook en LinkedIn 

werden enkel groepen en (organisatie of company) pagina’s weerhouden, en geen ‘individuele’ of 

‘persoonlijke’ accounts, omdat het maken van een ‘persoonlijke’ account of profiel voor een 

organisatie het niet-eigenlijk gebruiken van SNSs inhoudt (en zelfs door Facebook verboden is)11.  

Er bestààn organisaties die een persoonlijk profiel (of dus een gewone account) aanmaken, en dit 

profiel de naam van de organisatie geven. In onderstaand fictieve voorbeeld wordt een persoonlijk 

profiel gemaakt “Organisatie DeZorg”, waarvan “Organisatie” dan zogezegd de voornaam is en 

“DeZorg” de familienaam. Omdat deze account een persoonlijk profiel betreft, krijgt het de 

eigenschappen (i.e., leesrechten) van een fysieke ‘vriend’. Bij dergelijk persoonlijk profiel (dus 

gewone account) voegt men vrienden toe, die men echt kent, en waarvan men –eenmaal 

toegevoegd – alle informatie (bv., posts, likes, updates, foto’s, relatiestatus, shares, beluisterde 

                                                           
9 Voor zover wij zicht hebben op de literatuur, werd deze manier van onderzoek nog niet uitgevoerd noch 
gerapporteerd in de Vlaamse welzijnssector. 
10 In dit rapport gebruiken we consistent “pagina’s” voor Facebook pages en LinkedIn (company) pages. 
11 Dit staat los van de bevinding dat er ook social media policy richtlijnen bestaan binnen de sector die ijveren 
voor of werk maken van een onderscheid tussen een privé-persoonlijk profiel (bv., Jan Janssen, gelinkt aan een 
persoonlijk e-mail adres) én een werk-persoonlijk profiel (bv., GON Jan Janssen of CAW Piet Pieters, gelinkt aan 
een werk e-mail adres) op Facebook (zie deelrapport 3, interviews). 
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muziek) kan bezichtigen. Heeft een organisatie een groep of pagina account, dan kan deze 

organisatie/groep niet alle persoonlijke informatie zien van de groepsleden (bij groepen) of van de 

fans (bij pagina’s). Dus, organisaties die zich als individu voordoen of ageren onder een persoonlijk 

profiel of gewone account, werden niet weerhouden, tenminste, wat Facebook en LinkedIn betreft. 

Bij Twitter werd wel binnen accounts of personen gezocht, omdat er bij Twitter geen onderscheid 

gemaakt wordt tussen pagina’s, persoonlijke profielen en groepen. Deze entiteiten staan samen 

onder ‘personen’. Er wordt een voorbeeld (printscreen) gegeven ter herkenning van een persoonlijk 

Facebookprofiel in 3.3.1. Deze printscreen kan vergeleken worden met die van groepen en pagina’s. 

Per onderzochte SNS worden – ook ter herkenning – printscreens gegeven in 2.2, 2.3, 2.5.. en 2.6. 

Om inhoudelijk een afbakening te hanteren en methodologisch gelijkaardig te werk te gaan, werd er 

per SNS gescreend op dezelfde 8 termen (of synoniemen, resulterend in 12 termen):  

 welzijn,  

 hulpverlening,  

 zorg,  

 eerstelijn (en eerste lijn),  

 GGZ,  

 zelfdoding (en zelfmoord, suïcide en suicide),  

 preventie,  

 depressie.  

Er bestaan uiteraard nog meer termen die al dan niet algemeen/breed of specifiek/gerichter gelinkt 

zijn aan de welzijnssector, maar huidig onderzoek beperkt zich tot deze 8 termen. Deze manier van 

screenen werd ook (deels) teruggevonden in de internationale wetenschappelijke literatuur (Baker, 

Bricout, Moon, Coughlan, & Pater, 2013) (Greene, Choudhry, Kiabuk, & Schrank, 2010) (Thoren, 

Metze, Buhrer, & Garter, 2013). Van die 8 termen werden de eerste/grootste 20 sociale Netwerken 

genomen, tenminste, indien er 20 groepen, pagina’s of accounts te vinden waren rond/met/over de 

betreffende term. Zo leidde de term wél tot 20 hits bij de Twitteraccounts, maar niet bij de andere 

SNS-soorten (Facebook- en LinkedIngroepen en -pagina’s). 

Het proces of de techniek - waarbij termen worden ingetikt in de SNSs- bleek handiger en 

makkelijker te hanteren bij het screenen binnen LinkedIn (zowel groepen als bedrijfspagina’s), dan 

binnen Twitter en binnen Facebook (zowel groepen als pagina’s). De hits en de volgorde van 

aanbieden bleek bv., bij Twitter minder stabiel te zijn, dan de hits en volgorde van aanbieden 

bekomen bij LinkedIn. Elke keer de zoekterm wordt ingetypt bij Twitter, wordt een andere volgorde 

van hits weergegeven en veranderen de hits: de grootste blijven bestaan, andere komen erbij, 

sommige zijn verdwenen of zijn ver ‘naar beneden’ (in de lijst) verschoven. Ook bij Facebook bleken 

de resultaten per zoekactie en de volgorde van aanbieden minder stabiel te zijn, dan de hits en 

volgorde van aanbieden bekomen bij LinkedIn. 

Per zoekterm werden dus telkens (bij Facebookgroepen, bij Facebookpagina’s, bij LinkedIngroepen, 

bij LinkedInpagina’s en bij de Twitteraccounts) de eerste 20 hits genomen. Indien een groep, pagina 

of account al geteld was bij een eerdere zoekterm (en dus scoorde op meerdere zoektermen, bv., 

Zorg en Welzijn, scoort bij Welzijn én bij Zorg), werd die maar één keer weerhouden, daar waar hij 

eerst gescreend werd. Groepen, pagina’s of accounts met maar 1 lid, fan of volger werden geweerd. 

Ook werden bepaalde groepen, pagina’s of accounts die met zekerheid niet tot onze inhoudelijke 

afbakening hoorden, niet weerhouden (bv., preventie en preventieadviseurs in de bouwsector, 

cursussen van (hoge)school klasgroepen ‘Zorg’, hulpverlening in usabilitytesting van websites zijn 
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enkele voorbeelden)12. Deze criteria voor uitsluiting werden evenwel a priori (op voorhand) 

genomen, en niet ad hoc (op het moment zelf). Om gestandaardiseerd en gelijkaardig te werk te 

gaan binnen de 5 soorten SNSs, werden de criteria eenmaal en bij aanvang van de screening 

gekozen, en niet meer aangepast nadien. Deze keuze van onderzoeksmethode leidde er echter wel 

tot dat bepaalde besproken SN niet (helemaal) binnen de inhoudelijke afbakening horen (zie verder, 

bij de bespreking van Facebook 2.5. en 2.6)   

Tabel 1: Aantal gevonden en gescreende Sociale Netwerken per SNS (totaal=595) 

 groep pagina account 

LinkedIn  N=129 N=149  

Twitter    N=160 

Facebook  N=52 N=105  

 

Deze manier van screenen leidde tot 595 records, staand voor groepen, pagina’s of accounts, 

verdeeld over 5 SNSs (Tabel 1).  

Per hit/record werden de volgende metrieken genoteerd:  

 De activiteitsgraad. Bij de LinkedIngroepen gemeten als ‘aantal discussies deze maand’ of 

‘aantal discussies in totaal’, als er geen discussies plaatsvonden de maand voorafgaand aan 

de zoekopdracht. Beide gegevens worden door LinkedIn zelf aangeleverd. In tegenstelling tot 

de LinkedIngroepen, waar een activiteitsgraad bijgehouden en getoond wordt door LinkedIn 

zélf (per maand), werd bij de andere soort SNSs (LinkedInpagina’s, Facebookgroepen en -

pagina’s en Twitteraccounts) de activiteitsgraad op een andere manier ‘gemeten’. Dit 

gebeurde op de volgende wijze. Het aantal berichten die gepost waren binnen een periode 

van 5 dagen werden geteld (dag van telling -5 dagen). Bijvoorbeeld bij een meting op 

woensdag 20 november betekent dat er geteld werd voor de dagen 20, 19, 18, 17, 16 en 15 

november. Uiteraard is ook dit slechts een manier om een oordeel te vormen over de 

activiteitgraad.  

 Het # leden/fans/volgers. Dit staat voor het aantal leden in een groep, aantal fans van een 

pagina of aantal volgers bij een Twitteraccount.  

 Het soort groep (indien van toepassing op de onderzochte SNS).  

LinkedIngroepen bestaan uit groepen to join (een gesloten groep, waarvan men lid moet zijn 

om de inhoud te kunnen bekijken) en groepen to view (een open groep, waarvan men 

zomaar de content of inhoud kan raadplegen of liken) (z.a., 2013). Deze eerste soort groepen 

worden nog eens onderverdeeld in private groepen (mét goedkeuring) en member-only 

groepen (groepen uitsluitend voor leden, waar je je moet toevoegen, maar zonder 

uitdrukkelijke goedkeuring van de administrator of beheerder). Bij private groepen, moet de 

Group Owner of één van de Group Managers de aanvragen tot toetreding goedkeuren. Bij 

member-only groepen wordt iedereen die toetreedt tot de groep automatisch geaccepteerd. 

Bij beide groepen kan al wat in de groep gepost wordt niet via zoekmachines gevonden 

worden. Je merkt tevens een hangslot icoontje naast de naam van de groep. Bij open 

groepen (to view) wordt iedereen die bij de groep wil komen automatisch geaccepteerd. Al 

wat in de groep gepost wordt kan wel via zoekmachines gevonden worden. Echter, 

subgroepen (“Subgroups”) binnen open groepen, zijn default zelf niet ‘open’.  

Bij Facebook gaat het om open, gesloten of geheime groepen. Open groepen kan iedereen 

                                                           
12 De volledige lijst van gevonden en wel versus niet weerhouden hits of records kan opgevraagd worden bij de 
auteur van dit deelrapport.  
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bekijken. Iedereen kan er zich ook lid maken. Het volstaat dat één reeds bestaand lid van de 

groep het nieuwe lidmaatschap goedkeurt. Open groepen kan men ook zoeken én vinden (op 

titel) en men heeft inzage in wie er lid is van de groep. Men kan ook alle interacties zien en 

liken of sharen, zonder er lid van te zijn. Gesloten groepen kan men vinden (op titel), men 

ziet wie er lid van is, men kan er een beperkt aantal groepskenmerken van te weten komen, 

maar men ziet de posts en interacties niet in deze groep, tenzij men er lid van is. Men kan lid 

worden door lidmaatschap te vragen, en de beheerder of elk reeds bestaand lid kan het 

lidmaatschap goedkeuren (dit kan men desgewenst instellen). Geheime groepen kan men 

niet vinden via een zoekopdracht in Facebook, ook niet via de Facebook Graph versie (een 

soort zoekmachine binnen Facebook). Van geheime groepen kan men ook niet zien hoeveel 

leden zo een groep telt en wie er lid van is. 

 Land (Nederland of België-Vlaanderen). Om te weten of de Sociale Netwerken Nederlands 

dan wel Vlaams waren, moest er vaak dieper gegraven worden. Zo kan men bijvoorbeeld bij 

LinkedIn via Group Directory wel de taal ingeven (Dutch), maar moet men de gegevens inzien 

en de administrator checken om te weten (of in te schatten) of de groep Nederlands dan wel 

Vlaams is. Een andere manier is afgaan op een website die mogelijks bij de profielgegevens 

staat: www.site.nl versus www.site.be geeft een solide indicatie13. 

1.2.2. Inhoud en interactiviteit van de grootste weerhouden Sociale Netwerken  
Nadat de records gesorteerd werden op aantal leden (van een groep), aantal fans (van een pagina) of 

aantal volgers (van een twitteraar), werden de posts en interactiviteit van de 10 grootste (van de 52 

of 129 groepen, van de 105 of 149 pagina’s en van de 160 accounts) in depth bekeken, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. Daarvoor werden van de 10 grootste groepen, pagina’s of accounts de 20 

meest recente posts (geteld vanaf een bepaalde datum in maart-april 2014) weerhouden. Met het 

bestuderen van de 20 eerste posts van elk van de 10 grootste Facebook- en LinkedIngroepen, de 10 

grootste Facebook- en LinkedInpagina’s en de 10 grootste twitteraars, wordt een beeld van het 

gebruik van SNSs binnen de welzijnssector geschetst.  

“Wall posts” zijn commentaren gemaakt door de administrator, beheerder of ‘owner’ van een groep, 

pagina of account en/of door de leden van de groep of fans van een pagina. De posts worden 

geplaatst op een centraal deel (paneel) van het Sociale Netwerk (Greene, Choudhry, Kiabuk, & 

Schrank, 2010). Ze dienen om informatie to all te verspreiden en dus informatie zichtbaar te maken 

voor alle leden (web 1.0), maar ook om discussies of meningen te verzamelen (web 2.0). Hoe meer 

conversational en interactief een SN is, hoe meer topic-based posts mogen en kunnen geïnitieerd 

worden door de leden zelf, en hoe meer andere leden daarop (gestimuleerd worden te) interageren 

of reageren, zowel op de initiële post, als op de commentaren daarop.  

Om de 20 posts te kunnen zien, moet men zich lid maken (bij LinkedIn- en Facebookgroepen) of de 

pagina liken (bij Facebook- en LinkedInpagina’s). Voor de LinkedIngroepen en bepaalde 

Facebookgroepen dient men dus toestemming te krijgen. Tabel 2 toont een voorbeeld van verkregen 

toestemming bij het vragen naar lidmaatschap van een bepaalde LinkedIngroep. 

 

 

                                                           
13 Merk op dat veel Vlamingen van Nederlandse groepen, pagina’s of accounts lid kunnen zijn en er actief op 
kunnen zijn, en omgekeerd. 
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Tabel 2: Een voorbeeld van groepslidmaatschap aanvragen en krijgen (LinkedIngroep)  

[LinkedIn group] welcomes you  
  
 

 

 

Welkom! 
 
Je aanvraag is geaccepteerd, dus het netwerken kan beginnen! 
 
De LinkedIngroep [XXX] is een snel groeiend netwerk voor professionals in de zorg. Dit 
doen we door een platform te zijn voor het delen van kennis en opdoen van informatie. Het 
brengt zorgprofessionals dichter bij elkaar. Marktwerking en ondernemerschap zijn hierbij 
ons uitgangspunt. 
 
Wij doen ons best deze discussiegroep op een prettige wijze te beheren. Wij behouden het 
recht om geplaatste berichten zonder opgaaf van reden te verplaatsen.  
 
Discussions: stel hier een vraag of start een discussie. 
 
Promotions: presenteer een nieuw product, een congres of bijeenkomst etc.  
 
Jobs: hier kunnen vacatures en oproepen worden geplaatst. 
 
Daarnaast combineren we online met offline netwerken. Een aantal keer per jaar 
organiseren wij voor deze discussiegroep netwerkbijeenkomsten met een bepaald thema. 
Het aantal deelnemers is onderwerp afhankelijk en varieert van 20 tot 100 personen. 
 
Als eerste op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen deze Group en de offline 
bijeenkomsten die we organiseren? Volg ons op Twitter @XXX 
 
Met vriendelijke groet 

 

Voor pragmatische redenen werden enkel de 10 grootste groepen weerhouden om te analyseren in 

dit deelonderzoek. Ook deze manier van werken werd al voorgedaan (Baker, Bricout, Moon, 

Coughlan, & Pater, 2013) (Greene, Choudhry, Kiabuk, & Schrank, 2010) (Thoren, Metze, Buhrer, & 

Garter, 2013). 

Deze manier van screenen leidde tot 819 records, staand voor de 20 posts (indien er 20 posts 

bestonden, wat niet steeds het geval was), binnen de 10 grootste Sociale Netwerken (indien de 

onderzoekers toestemming hadden gekregen tot inzage binnen de 10 grootste Sociale Netwerken, 

wat ook niet steeds het geval was) verdeeld over de 5 SNSs (Tabel 3 ). 

Tabel 3: Aantal gevonden en gescreende posts per SNS (totaal=819) 

 groep pagina account 

LinkedIn  N=160 posts N= 71 posts  

Twitter    N=200 posts 

Facebook  N=188 posts N=200 posts  

 

De wallposts en commentaren van deze 10 grootste (Facebook- en LinkedIn)groepen, (Facebook- en 

LinkedIn)pagina’s of Twitteraccounts zijn verder onderzocht op: 

 Enkele algemene kwantificeerbare kenmerken van de posts binnen het Sociale Netwerk (een 

account analyse), gebaseerd op suggesties gevonden bij (De Laat, 2011) (Douwes, sd) (Health 

Reseach Institute, 2012) (Krakers, 2013) (Sammons, 2013) (Transmissie.nl, sd) (Vermeiren & 

Verdonck, 2011). 
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 Een kwalitatieve analyse van de interne communicatie (content analysis). Deze methode 

wordt o.a. ook gebruikt, in onderzoek naar steungroepen voor ouders van prematuren 

(Thoren, Metze, Buhrer, & Garter, 2013) en in groepen voor diabetici (Greene, Choudhry, 

Kiabuk, & Schrank, 2010) (Zhang, He, & Sang, 2013). Ook de kwalitatieve analyse van de 

posts is gebaseerd op diverse bronnen, o.a. (De Laat, 2011) (Dingerdis, 2013) (Douwes, sd) 

(Health Reseach Institute, 2012) (Krakers, 2013) (Sammons, 2013) (Transmissie.nl, sd) 

(Vermeiren & Verdonck, 2011) (Younify, 2013).  

1.2.3. Timing 
De zoektocht naar alle gegevens (detectie naar Sociale Netwerken en inhoudsanalyse van de grootste 

door ons weerhouden Sociale Netwerken binnen de welzijnssector) verliep van december 2013 tot 

en met eind april 2014).  

De screening van  

 de LinkedIngroepen werd gerealiseerd midden december 2013 (metrieken van de 129 hits) 

en begin maart 2014 (metrieken en content analyse van 160 posts);  

 de LinkedInpagina’s begin maart 2014 (metrieken van de 149 hits én metrieken en content 

van 71 posts)14;  

 de Twitteraccounts eind januari 2014 (metrieken van de 160 hits) en midden april 2014 

(metrieken en content analyse van 200 posts); 

 de Facebookgroepen midden maart 2014 (metrieken van de 52 hits) en eind april 2014 

(metrieken en content analyse van 188 posts); 

 de Facebookpagina’s midden maart 2014 (metrieken van de 105 hits) en in midden april 

2014 (metrieken en content analyse van 200 posts)15. 

De exacte metrieken (bv., aantal leden/fans of aantal posts van berichten) zullen dus op het moment 

van lezen zeker veranderd zijn. Toch geven ze een indicatief beeld van hoeveel groepen, pagina’s en 

accounts de SNSs tellen en hoe deze Sociale Netwerken gebruikt worden. Een aantal maand later 

werd het aantal leden van de 10 grootste Sociale Netwerken per SNSs nog eens geteld om een 

evolutie in kaart te brengen in aantal leden over een tijdsspanne van x-aantal maand. 

 

  

                                                           
14 Begin augustus 2014 werd een 2de meting gehouden, om de evolutie in aantal leden en aantal posts na te 
kunnen gaan, zie deel 2.3.1.  
15 Begin juli 2014 werd een 3de meting gehouden, om de evolutie in aantal leden en aantal posts na te kunnen 
gaan, zie deel 2.6.1. 
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1.3. Zoekmethode populair(st)e Nederlandstalige Sociale Netwerken 
1.3.1. Linkedin: groepen en (bedrijfs)pagina’s  

De LinkedIngroepen en pagina’s werden via “Groups Directory” of “Companies Directory” gezocht, 
gevonden en weerhouden.  
 
Onderstaand worden de stappen die daarbij werden gevolgd en die men kan volgen bij het zoeken 
naar groepen, beschreven. 
 

 Start vanuit de LinkedIn startpagina (http://www.linkedin.com/).  

 Klik in het bovenste menu op “Groups/Groups Directory” waardoor je op “group search” 
komt (zelfde werkwijze voor Companies/Companies Directory)16.  

 

 Typ in het zoekveld het zoekwoord (bv., welzijn of zorg) in. Er worden een aantal groepen 

voorgesteld. Aan de linkerzijde kan de zoekactie worden verfijnd, bv., in “categories” (soort 

groep) waarnaar gezocht wordt of in “languages” (bv., Dutch). Op deze manier zijn in dit 

onderzoek de 8 à 12 zoektermen ingetypt en opgezocht.  

 Wanneer op de naam van één van de groepen wordt geklikt, komt men op de 
toegangspagina terecht van die groep (bij open groepen) of op de profielpagina van de groep 
(bij privé groepen of bij groepen uitsluitend voor leden). In het laatste geval (gesloten groep) 
krijgt men informatie over de groep en krijgt men een beperkt aantal leden (10 personen) 
van de betreffende groep te zien. Bij open groepen kan men veel meer informatie lezen, 
door te klikken op “More/Group Profile”.  

                                                           
16 Er wordt in het verloop van de tekst steeds verwezen naar ‘groepen’, maar de werkwijze is dezelfde voor 
‘pagina’s’. 

http://www.linkedin.com/
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 Verder kan bij een groep op de i (informatie) geklikt worden om meer informatie te bekomen 
over de groep, om de groepsregels te raadplegen (als die er zijn) en om verder enkele 
specifieke analytics (statistieken) te raadplegen (zie het laatste scherm op de volgende 
pagina) 
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Zich inschrijven in een groep 

Bovenstaande informatie (i.e., de i, group statistics, group profile, groups rules) kan ook helpen bij de 
keuze om al dan niet lid te worden van die groep. Wenst men zich lid te maken van een groep, dan 
moet men enkel op ‘view’ of op ‘join’ klikken. Men kan evenwel slechts van maximaal 50 LinkedIn- 
groepen lid worden. Wil men nadien van nog een groep lid worden, dan moet men zich eerst 
uitschrijven uit een vroegere groep.17  

Zich uitschrijven uit een groep 

Lidmaatschap stopzetten van een groep, kan door zich terug uit te schrijven, per groep, of door naar 
“groups” te gaan en via de instellingen (het radertje) per groep uit te schrijven.  

                                                           
17 Uit (Vermeiren & Verdonck, 2011) en http://help.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/190 

http://help.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/190
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 Daarenboven kan men sowieso (via de settings) per groep aanvinken of men mail wilt 
ontvangen per discussie (of niet), en of men dagelijkse of wekelijkse updates wenst. 
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1.3.2. Twitter: accounts  
De Twitteraccounts werden via het zoekscherm in Twitter gevonden.  
 
Onderstaand worden de stappen die daarbij werden gevolgd, en die men kan volgen bij het zoeken 
naar accounts, beschreven. 
 

 Start op de Twitter startpagina (https://twitter.com/) en typ de zoekterm in het zoekscherm 

(bv., hier ‘zelfmoord’).  

 

https://twitter.com/
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 Klik vervolgens links ‘personen’ i.p.v. ‘resultaten’ aan. Zo zijn instellingen en personen die –

onder de naam van de instelling of organisatie – tweets versturen te vinden.  

 Klikt best op ‘all’ of ‘alles’ en niet op ‘top’, zodat alle hits verkregen worden en niet enkel de 

door Twitter geselecteerde top 5. 

 Onderstaande printscreens tonen het verschil aan tussen de hits bij resultaten versus bij 

personen.  
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 Ook kan in het zoekveld #term ingetypt worden, om te selecteren op hashtags (#). Een  

hashtag is een herkenningsteken en een manier om berichten op Twitter te categoriseren. 

Daarna dient op personen te worden geklikt. Grosso modo worden dezelfde resultaten met 

als zonder # voor de term weergegeven, toch indien daarbij tevens voor personen gekozen 

wordt.  
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 Men kan na de zoekterm ‘lang:nl’ zetten om aan te geven dat men Nederlandstalige 

tweets/accounts wenst. Dit staat voor het commando (de operator) taal=Nederlands. 

 

 Zet men de term –rt na de zoekopdracht, dan wenst men enkel de oorspronkelijke berichten, 

geen retweeted berichten te zien. Retweeten houdt het her-versturen of doorsturen van 

initiële berichten (tweets) in. Men kan binnen Twitter kiezen om een bericht van een 

persoon of instelling over te nemen op de eigen account en die eveneens -en net als de 

oorspronkelijke verzender- de wereld in te sturen. Tweets worden niet geliket, zoals 

berichten op LinkedIn en Facebook, maar het doorgestuurd krijgen van de eigen tweet via 

een retweet, alsook opgenomen worden tot iemands favorieten, houdt een gelijkaardig soort 

‘beloning’ en interactie in als een like krijgen op andere SNSs.  

 De term from:persoon wordt gebruikt om enkel de term binnen de stroom van deze 

specifieke persoon te zoeken. 
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 De term since:2014-1-24 wordt gebruikt om enkel tweets vanaf dat moment te tonen. 

 

 

1.3.3. Facebook: groepen en pagina’s  
De Facebookgroepen en -pagina’s werden via het zoekscherm in Facebook gevonden. Onderstaand 

worden 2 mogelijke stappen die daarbij gevolgd kunnen worden, beschreven.  

1. Zoekterm voorafgegaan door ‘find all …’ in zoekveld (Facebook Graphs versie) 

Wil men de groepen en pagina’s vinden, dan typt men een term in het zoekveld, bv., welzijn, en klikt 

men op ‘find all groups named “welzijn”’. Rechts boven wordt melding gegeven dat er 17 groepen 

zijn. Sommige zijn open, sommige gesloten, sommige geheim. ‘Find all pages named “Welzijn”’ geeft 

pagina’s en geen groepen, op dezelfde manier.  
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2.  Zoekterm in zoekveld + “see more results for …”  

Een tweede manier om groepen of pagina’s te vinden op Facebook is de term typen in het 

zoekvenster, en onderaan klikken op ‘see more results for *term*’.  

 

Daarna kan men ‘groups’ of ‘pages’ kiezen. 
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1.4. Gehanteerde methode: samenvatting en kanttekeningen  
In dit onderzoek is gezocht naar (1) bestaande Sociale Netwerken binnen de welzijnssector en (2) 

de dynamiek binnen grote (de grootste?) Sociale Netwerken binnen de welzijnssector.  

(1) Om bestaande SN te vinden, werd gekozen om via 8 à 12 zoektermen te werken en diezelfde 

zoektermen in te voeren zowel bij de Facebook- en LinkedIngroepen, als bij de Facebook- en 

LinkedInpagina’s en bij de Twitteraccounts. Daarbij zijn we bewust dat de gekozen 12 termen tot 

een bepaalde afbakening leiden en dat daar direct ook een beperking in schuilhoudt. Andere 

termen resulteren mogelijks in andere, grotere of kleiner Sociale Netwerken.  

Tevens is in dit onderzoek niet zo heel stringent te werk gegaan wat betreft de gevonden 

groepen, pagina’s of accounts. Kwam de term in de titel of omschrijving, of werd een Sociaal 

Netwerk gegenereerd via de term, dan werd dat Sociaal Netwerk als record opgenomen. Grosso 

modo waren er maar enkele criteria om bepaalde Sociale Netwerken te weren: de Sociale 

Netwerken moesten Nederlandstalig zijn (wat meestal zo was, gezien de termen waarop 

gescreend werd Nederlandse termen waren), echte klasgroepen die over de vakken en taken 

communiceren (bv., 3SOW 12-13) werden geweerd en groepen met slechts 1 of 2 leden werden 

geweerd. Ook werden de volgende groepen, pagina’s of accounts niet weerhouden: preventie en 

preventieadviseurs in de bouwsector en hulp bij usabilitytesting van websites. Er kan dus gesteld 

worden dat ‘de welzijnssector’ behoorlijk breed is bekeken binnen de 12 termen. 

De gevonden Sociale Netwerken –bekomen via deze termen – werden gescreend op aantal 

leden, fans of volgers, op activiteitsgraad (zij het gegenereerd door het SNS zelf, enkel te vinden 

bij de LinkedIngroepen, zij het door een andere techniek: tellen van het aantal posts de ‘laatste’ 

5 dagen voorafgaand aan het onderzoek), op land binnen het taalgebied (Nederlandse taal) en 

op soort groep (closed-open, join-view). Deze kenmerken worden in punt 2.1. weergegeven. Ook 

de keuze voor het meten van activiteit binnen het Sociale Netwerk, houdt mogelijk beperkingen 

in. Een andere termijn kan mogelijks andere, meer of minder activiteit blootleggen. 

Tenslotte dient steeds in acht genomen dat de screening een momentopname inhoudt. De 

Sociale Netwerken tellen tussen de screeningsdatum en de datum van publicatie van dit rapport 
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een ander (doorgaans groter) aantal leden, fans of volgers, en sommige Sociale Netwerken 

hebben sinds de meting ook al een andere (actievere) vorm van informeren en/of communiceren 

aangenomen. De exacte cijfer zijn dus doorgaans al veranderd. In feite werden er per SNS 2 (tot 

3) metingen gehouden (zie 1.2.3. timing) om dergelijke evoluerende cijfers in kaart te kunnen 

brengen. Bij de beschrijving van de dynamiek van de grootste Sociale Netwerken komen deze 

(doorgaans stijgende) cijfers aan bod (zie 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 en 2.6.1). 

Echter, het was niet in eerste instantie of primair een kwestie van echt dé grootste Sociale 

Netwerken te vinden binnen de welzijnssector. Eerder wou de eerste screening (zie resultaten 

2.1.) een beeld, snapshot, staal of venster geven van bestaande Sociale Netwerken binnen de 

welzijnssector.  

(2) Daarnaast diende de eerste screening (i.e., de zoektocht naar de grootste Sociale Netwerken), 

om de werking, het gebruik en de dynamiek van de 10 grootste Sociale Netwerken die gevonden 

werden verder te onderzoeken (zie 2.2. tot en met 2.6). De tweede screening van een beperkt 

aantal SN (N=50), gaat dieper in op de content, posts en dynamiek per SNSs (zie delen 2.2 t.e.m. 

2.6.) en over Sociale Netwerken heen. 

 

2. Resultaten  

2.1. Algemene en resumerende kenmerken van de 595 weerhouden Sociale 

Netwerken  
 De ingevoerde termen resulteerden helemaal niet (overal) in 20 groepen, pagina’s of 

accounts. Enkel bij Twitter gaf elke term 20 hits. Hierbij dient opgemerkt dat Twitter dan ook 

een combinatie van accounts, groepen én pagina’s inhoudt. Er werden ook overal – behalve 

m.b.t. zelfdoding, zelfmoord, suicide/suïcide – 20 LinkedInpagina’s gevonden. Bij de 

Facebookgroepen bleek het moeilijk om aan 20 hits te geraken. Dit kan deels te maken 

hebben met het feit dat een derde soort binnen Facebookgroepen, nl. ‘secret’ of ‘geheime’ 

groepen, niet te zoeken en te vinden zijn. Open groepen kan men vinden (op titel) en volgen 

(zonder lid te zijn), gesloten groepen kan men vinden (op titel), en er een beperkt aantal 

groepskenmerken van te weten komen, zoals aantal leden, maar geheime groepen kan men 

niet vinden op titel, noch kan men zien hoeveel leden zo een groep telt en wie er lid van is 

(Tabel 4).  

Tabel 4: Aantal gevonden en weerhouden Sociale Netwerken per SNS 

 LinkedIn 
groep 

LinkedIn 
pagina 

Twitter Facebook 
groep 

Facebook 
pagina 

Totaal  

Aantal records 129 149 160 52* 105 595 
*Slechts inzage in activiteit van 20 groepen, nl. die groepen die ‘open’ waren. 

 Er blijken weinig Nederlandstalige Sociale Netwerken binnen de 3 SNSs te bestaan rond 

zelfdoding (zelfmoord, suicide/suïcide), of althans, toch niet onder dergelijke term of 

naamgeving (N=41). Hetzelfde geldt voor Sociale Netwerken over depressie (N=54) en met 

eerste lijn in de titel (N=67) (Tabel 5).  
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Tabel 5: Aantal gevonden en weerhouden Sociale Netwerken per SNS en per zoekterm 

 LinkedIn 
groep 

LinkedIn 
pagina 

Twitter Facebook 
groep 

Facebook 
pagina 

Totaal 

Welzijn 20 20 20 17 20 97 

Hulpverlening 20 20 20 9 20 89 

Zorg 20 20 20 12 20 92 

Eerstelijn/eerste lijn 20 20 20 0 7 67 

GGZ 20 20 20 0 18 78 

Zelfdoding, zelfmoord, 
suicide/suïcide 

4 9 20 2 6 41 

Preventie  20 20 20 8 9 77 

Depressie  5 20 20 4 5 54 

Totaal 129 149 160 52* 105 595 

 

 Er blijken bij LinkedIngroepen meer groepen te bestaan met strengere toetredingsregels (to 

join: 69%) dan met minder strenge toetredingsregels (to view: 31%). Ook voor 

Facebookgroepen geldt hetzelfde. Er zijn meer gesloten (61%) dan open (38%) groepen. Bij 

LinkedIn kan men desondanks toch behoorlijk makkelijk toegang krijgen tot de groepen to 

join. Vaak gebeurt de toegang automatisch (na aanvraag), soms moet de administrator of 

owner of beheerder toestemming geven, maar dat gebeurt doorgaans ook binnen de week 

en zonder bijkomende communicatie of vereisten (Tabel 6).  

Tabel 6: Aantal en percentage van LinkedIn- en Facebookgroepen met strengere toetredingsvoorwaarden (join/closed) 
versus minder strenge toetredingsvoorwaarden (view/open)  

 LinkedIn 
groep 

LinkedIn 
pagina 

Twitter Facebook 
groep 

Facebook 
pagina 

Join/closed 89 (69%) - - 32 (61%) - 

View/open 40 (31%) - - 20 (38%) - 

 Twitter resulteert als SNS binnen de welzijnssector in meer volgers (M=2203 volgers) en is op 

dat vlak de ‘grootste’, gevolgd door LinkedIngroepen (M=1433 leden) en Facebookpagina’s 

(M=1030). De LinkedInpagina’s (M=213) en Facebookgroepen (M=184) tellen minst leden, 

althans bij de door ons gevonden Sociale Netwerken (Tabel 7). 

Tabel 7: Aantal leden/fans/volgers per SNS: gemiddelde en mediaan van het aantal leden over de SN heen per SNS, en 
verdeling van het aantal SN per categorie ‘aantal leden’ 

 LinkedIn 
groep 

LinkedIn 
pagina 

Twitter Facebook 
groep 

Facebook 
pagina 

# leden      

Gemiddelde  1433 213 2203 184 1030 

Mediaan 366 29 678 50 264 

Aantal hits of records (en % bij de grootste klasse) per klasse ‘aantal leden’ 

0<10 10 37 (25%) 11 1 7 

10<20 12 26 2 11 7 

20<50 9 28 15 14 (25%) 12 

50<100 5 20 10 5 32 (30%) 

100<300 22 19 19 10 25 

300<1000 33 (26%) 5 36 9 18 

1000<5000 29 14 46 (29%) 2 3 

>5000 9 0 21 0 1 
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 Op bepaalde SNSs valt er helemaal niet veel activiteit te bespeuren. Zo hebben 68% van de 

gevonden Sociale Netwerken die gebruik maken van LinkedInpagina’s nog nooit iets gepost! 

Geen enkele mededeling of informatieve post, geen enkele vraag tot medewerking of 

discussie, geen foto, gedeelde link, … niks. Gemiddeld wordt op een LinkedInpagina ook niks 

gepost in een tijdsspanne van 5 dagen. Slechts 5% van de gevonden LinkedInpagina’s postten 

1 tot 10 items op 5 dagen!  

Ook 15% van de gevonden Twitteraccounts worden niet meer gebruikt, ten minste, niet 

actief: de laatste post dateert van in 2012! Toch wordt gemiddeld en algemeen Twitter het 

meest actief gebruikt. Men post gemiddeld 13 items op 5 dagen. Het valt op dat er op 

Twitter fervente twitteraars zijn die dagelijks een heel aantal updates geven, het merendeel 

van de Twitteraccounts (40%) stuurt op 5 dagen 1 tot 10 tweets de wereld in.  

Geen activiteit de laatste 5 dagen komt voor bij alle SNSs. 25% tot 55% van de Sociale 

Netwerken postten namelijk niks op 5 dagen (let op, LinkedIngroepen zijn per maand 

berekend) (Tabel 8). De activiteitsgraad van de 10 grootste Sociale Netwerken per SNSs 

wordt verder nog in depth bekeken (zie 2.2 tem 2.6).  

Tabel 8: Aantal posts per SNS: gemiddelde en mediaan van het aantal posts over de SN heen per SNS, en verdeling van het 
aantal SN per categorie ‘aantal posts’ 

 LinkedIn 
groep 

LinkedIn 
pagina 

Twitter Facebook 
groep 

Facebook 
pagina 

Activiteit: posts Per maand 
(per 5 dagen) 

Per 5 dagen Per 5 dagen Per 5 dagen Per 5 dagen 

Gemiddelde 14 (2.33/5dd) 0 13 4.6 2.6 

Mediaan  7 (1.17/5dd) 0 3 0 1 

Aantal hits of records (en % bij de grootste klasse) per klasse ‘aantal posts’ 

Geen enkele 
post of laatste 
post ° uit 2012 

- 101 (68%) 24 (15%) - - 

0  41 (32%) 40 (27%) 40 (25%) 11 (55%) 45 (43%) 

1-10 56 (43%) 8 (5%) 64 (40%) 7 (35%) 49 (47%) 

10-20 20 (15%) - 10 (6%) - 4 (4%) 

meer 12 (9%) - 21 (13%) 2 (10%) 7 (7%) 

 

 Nederland heeft beduidend meer Sociale Netwerken dan Vlaanderen, zeker in aantal 

groepen, pagina’s en accounts, maar ook in aantal leden binnen deze SN. Vooral bij LinkedIn 

en Twitter is het verschil aanzienlijk: Nederland vertegenwoordigt steeds >90% van alle 

records (of gevonden Sociale Netwerken). Facebook wordt iets meer in Vlaanderen gebruikt 

binnen de welzijnssector, zij het dat Nederland ook hierop meer inzet dan Vlaanderen. 

Vlaanderen hinkt dus ook m.b.t. Facebook achterop, maar de kloof is kleiner (30-70 i.p.v. 90-

10) (Tabel 9). 

Tabel 9: Aantal en percentage van Vlaamse versus Nederlandse Sociale Netwerken binnen de onderzochte SNSs  

 LinkedIn 
groep 

LinkedIn 
pagina 

Twitter Facebook 
groep 

Facebook 
pagina 

# Vlaamse 5 (4%) 11 (8%) 9 (6%) 9 (30%) 21 (21%) 

# Nederlandse 124 (96%) 133 (92%) 133 (94%) 21 (70%) 78 (78%)  
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Het verschil in aantal Nederlandse LinkedIngroepen t.o.v. Vlaamse en zelfs Belgische, en tussen het 

aantal leden en reacties die groepen hebben, is ook ‘algemeen’ (d.i., niet specifiek m.b.t. 

welzijnssector) terug te vinden. Zo is bv., in 2011 te zien dat er meer actieve bijdragen te vinden zijn 

in Nederland en dat de sector Ziekenhuizen en Zorg wel een grote branche is in Nederland, maar niet 

in België.  

De meest actieve branches België (Merk op: 
Vlaanderen + Wallonië) (2011) 

De meest actieve branches Nederland (2011-
2012-2014) 

Information Technology and Services (44.281) 
Telecommunications (18.570) 
Banking (18.532)  
Government Administration (17.948) 
Computer Software (17.741) 

IT (118.494-133.456-158.955) 
Financiële diensten (63.164-77.266-99.301)  
Ziekenhuizen & Zorg (57.997-88.540-198.838)  
Overheidsadministratie (54.880-74.148- 
102.619) 

Bronnen: (Valkenburg, 2011a) (Valkenburg, 2011b) (Valkenburg, 2012) (Valkenburg, 2014) 

Merk verder ook op dat ‘ziekenhuis en zorg’ in 2011 op de derde plaats stond in de top 4 van 

branches met meest aantal leden op LinkedIn. In 2012 stond deze branche op nummer 2 en in 2014 

op nummer 1, in Nederland (er werden geen cijfers over het aantal leden per branche in 2013 

gevonden bij Valkenburg).  

2011: De meest actieve branches:  

 IT (118.494),  

 Financiële diensten (63.164),  

 Ziekenhuizen & Zorg (57.997)  

 Overheidsadministratie (54.880) (Valkenburg, 2011b) 

2012: De meest actieve branches:  

 IT (133.456),  

 Ziekenhuizen & Zorg (88.540),  

 Financiële diensten (77.266)  

 Overheidsadministratie (74.148) (Valkenburg, 2012) 

2014: De meest actieve branches:  

 Hospital & Health Care (198.838),  

 Information Technology and Services (158.955),  

 Government Administration (102.619),  

 Financial Services (99.301)  

 Education Management (98.954). (Valkenburg, 2014) 

In vergelijking met andere Europese landen is Nederland koploper in het gebruik van sociale media 

(algemeen), zo blijkt ook uit een analyse van het Britse bureau voor statistiek, het Office for National 

Statistics, in samenwerking met Eurostat. Volgens het onderzoek zegt 65 procent van de 

ondervraagde Nederlanders in de drie maanden voor de vraag gebruik te hebben gemaakt van 

sociale media. Zie Figuur 1.  
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Figuur 1: Bron: (Oosterveer, 2013), (Teunissen, 2011) en (Woollaston, 2013) 

Dat Twitter meer zakelijke ingezet wordt in Nederland dan in Vlaanderen, wordt ook bevestigd in een 

onderzoek van Marketingfacts in 2012 (subjectief bevraagd bij N=2385). Daar geeft men melding dat 

27% van de Nederlanders Twitter zakelijk inzet, t.o.v. 18% van de Vlamingen. Twitter wordt 

daarenboven zowel voor persoonlijke als voor zakelijke doeleinden meer ingezet in Nederland dan in 

Vlaanderen (Menno, 2012). 

In datzelfde onderzoek uit 2012 wordt gemeld dat Facebook meer zakelijke ingezet wordt in 

Vlaanderen (39%) dan in Nederland (20%) (Menno, 2012). Deze bevinding wordt echter niet in ons 

onderzoek – in de welzijnssector – bevestigd. Wel is de kloof tussen Vlaanderen en Nederland iets 

minder groot.  

Ook een landen vergelijking maken op bv., Twittergids resulteert in een gelijkaardige vaststelling. 

Twittergids – Nederland toont een 12-tal subcategorieën onder de categorie Gezondheid en Zorg. 

Twittergids – België resulteert in geen enkele categorie rond gezondheid en zorg, daar staat 
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gezondheid als subcategorie onder ‘diensten’. Tevens toont deze vergelijking aan dat er minder 

followers per twitteraar zijn in België (rechterpaneel onderaan, zie Figuur 2). 

 

 

  
Figuur 2: Nederlandse (boven) versus Vlaamse (onder) resultaten van ‘gezondheid en zorg’ categorieën binnen Twitter  

Een paar voorbeelden van Twitteraccounts uit de Nederlandse hulpverlening (rechterpaneel 

bovenaan) zijn: de LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging (met 2.353 volgers op Twitter), Lucien 

Engelen (@zorg20) (6.500 volgers) en @angelebakker (hij coacht 3.800 mensen die worstelen met 

hun gewicht). @tweetspreekuur van de huisartsen @bartbrandenburg, @janszoon en @filipvandijk 

wordt door meer dan 2.000 mensen op Twitter gevolgd. Als hen een vraag wordt gesteld, krijgt men 

binnen 24 uur antwoord (de nieuwe manier van zorg?). 

 Vlaanderen – Nederland: aantal leden, aantal posts 

Naast de bevinding dat er veel meer Nederlandse Sociale Netwerken gevonden werden via onze 

screening(methode), bleken deze Nederlandse Sociale Netwerken ook significant meer leden, fans of 

volgers te tellen dan de Vlaamse, toch bij de LinkedIngroepen (Vlaamse LinkedIngroepen behalen 

gemiddeld maar 1/4 aantal leden t.o.v. de Nederlandse), LinkedInpagina’s (Vlaamse behalen 1/5 

leden t.o.v. Nederlandse) en bij Twitter (Vlaamse behalen 1/3 leden t.o.v. Nederlandse). M.b.t. 
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Facebookgroepen en -pagina’s tellen de Vlaamse Sociale Netwerken meer leden (Nederlandse 

Facebookgroepen tellen 85% leden t.o.v. de Vlaamse groepen, en Nederlandse Facebookpagina’s 

79% fans t.o.v. de Vlaamse Facebookpagina’s).  

In alle 5 onderzochte SNSs bleek in de Nederlandse Sociale Netwerken meest gepost, i.e. meest 

activiteit te bespeuren, en dit geldt eveneens voor Facebook. 

Tenslotte werd in deze studie doorgaans een positief verband gevonden tussen aantal leden en 

activiteit binnen de SN (Tabel 10). Enkel bij de Facebookgroepen kon zo geen verband gevonden 

worden. Merk wel op dat de analyse binnen de Facebookgroepen slechts uitgevoerd kon worden op 

20 records (i.e., op de open groepen). Verder onderzoek zou zich moeten kunnen toespitsen op de 

kenmerken en metrieken van gesloten en geheime Facebookgroepen.  

Tabel 10: (Significantie van) correlaties tussen aantal leden en aantal posts per SNSs en (significantie van) verschillen tussen 
gemiddeld aantal leden en gemiddeld aantal posts binnen Vlaamse versus Nederlandse SN 

 LinkedIn 
groep 

LinkedIn 
pagina 

Twitter Facebook 
groep 

Facebook 
pagina 

Correlatie 
#leden-#posts 

Sign + m. Sign +  Sign + NS Sign + 

t-test V-N in 
#leden 

Sign:  
N:1477 
V:338 

Sign:  
N:230 
V:46 

Sign:  
N:2725 
V:894 

NS:  
N:220 
V:258 

NS:  
N:959 
V:1210 

t-test V-N in 
#posts 

Sign:  
N:14.84 
V:3.33 

- m. Sign: 
N:13.74 
V:5.22 

m. Sign: 
N:8.36 
V:0 

m. Sign:  
N:2.6 
V:1.3 

Sign + = significant positieve correlatie (p<.05); Sign = significant verschil in gemiddelde waarden tussen 2 groepen (p<.05) 

NS = niet significant (p>.10); m. Sign = marginal significant .10>p>.05 

N=Nederland, V=Vlaanderen 

- = geen statistische analyses mogelijk wegens: geen Vlaamse pagina’s waar iets gepost werd 

 

In de volgende hoofdstukken binnen deze resultatensectie wordt dieper ingegaan op de kenmerken 

van de ‘grootste’ SN binnen de verschillende SNSs (2.2.1., 2.3.1., 2.4.1., 2.5.1. en 2.6.1.) en op de 

activiteit (posts, content, interacties) binnen deze SN (2.2.2 ev., 2.3.2. ev., 2.4.2 ev., 2.5.2. ev. en 

2.6.2. ev.). Vooraleer dieper ingegaan wordt op de data, wordt per SNS eerst aangegeven hoe men 

kan inschatten of een SN bij LinkedIn en/of Facebook een groep dan wel een pagina inhoudt. De 

typische uiterlijke kenmerken van groepen versus pagina’s worden kort aangestipt (2.2., 2.3., 2.5 en 

2.6.). 

 

2.2. LindedIngroepen (groups) 
Om in te schatten of een account binnen LinkedIn een groep is, kan men best de term intypen in het 

zoekvenster en aflezen of de account (in onderstaand voorbeeld Arteveldehogeschool) bij companies 

(LinkedInpagina) staat of bij groups (LinkedIngroep).  
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Een LinkedIngroep herkent men (doorgaans) aan bepaalde kenmerken. Een LinkedIngroep:  

 Heeft een view of join knop (krijgt de term ‘member’ eens men lid is van de groep). 

 Heeft members, geen followers. 

 Heeft een slotje naast de naam van de groep staan. 

 Er staan updates die van elk lid afkomstig kunnen zijn, niet enkel van de groepsaccount (hier 

‘arteveldehogeschool’), of dus van de groepsbeheerder(s) of –manager(s).  

 De updates krijgen een prominentere rol dan de indiener ervan. Updates staan in het vet, de 

persoon die de update indiende staat kleiner (en in het blauw). 
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2.2.1. Afbakening en beschrijving van de 10 grootste LinkedIngroepen 
De 10 grootste LinkedIngroepen van de (in 2.1. beschreven) 129 gevonden LinkedIngroepen werden 

verder onderzocht op posts, inhoud en dynamiek. De grootte werd bepaald a.d.h.v. aantal leden. We 

maakten ons lid van de groepen to view of we vroegen toestemming om lid te worden van de 

groepen to join. De groen gemarkeerde LinkedIngroepen (Tabel 11) gaven hun toestemming en 

daarvan kon de dynamiek bekeken en geobserveerd worden. Deze 8 groepen werden verder 

onderzocht op posts (content, inhoud, updates) en op interactie.  

Naast de posts zelf, zie hieronder (2.2.2-2.2.5.) werden ook nog een paar vormelijke aspecten 

bekeken van deze 10 grootste LinkedIngroepen. Volgende zaken vielen te noteren:  

 De grootste groep (Dutch Health Network) telt 41.334 leden, de kleinste groep (In voor Zorg) 

telt 4.318 leden, gemiddeld tellen de 10 grootste LinkedIngroepen binnen de welzijnssector 

11.876 leden (begin maart 2014, kolom 3 Tabel 11).  

 Het aantal leden is in deze 10 groepen flink gestegen op 2 ½ maand tijd (laatste kolom Tabel 

11): 8% gemiddeld. 

 

Tabel 11: (Stijging in) aantal leden (over 2 ½ maand tijd) van de 10 grootste LinkedIngroepen in deze studie  

 
N midden 
december 
2013 

N begin 
maart 
2014 

Stijging 
op 2 ½ 
maand 

In voor Zorg  3679 4318 +17% 

Zorg-professionals  5223 5436 +4% 

Zorg & Ict  5359 5724 +7% 

Zorg voor innoveren  6250 6561 +5% 

Zorg bestuurders en managers platform (subgroep DHN) 6742 6846 +2% 

Jeugdzorg 2.0 sociale innovatie en nieuwe media in de 
hulpverlening en zorg voor jongeren  

7780 8694 +12% 

Welzijn nieuwe stijl  10352 11518 +11% 

GGZ  10579 11404 +8% 

Ondernemen in de zorg  15617 16928 +8% 

Dutch Health Network (hét platform voor zorg en welzijn met 
vacatures, nieuws en discussies)  

38638 41334 +7% 

Gemiddeld 11022 11876 +8% 

N=aantal leden 

 De LinkedIngroepen werken niet met anonieme beheerders/administrators. Ook de leden in 

de groepen zijn doorgaans niet anoniem. 

 Er werd bij 8/10 groepen een beschrijving gegeven in de vorm van een welkom of de 

doelstellingen van de LinkedIn groep. Bij 9/10 LinkedIngroepen wordt ook een link naar de 

eigen website meegegeven. 

 Een LinkedIngroep telt doorgaans meer dan 2 beheerders/administrators18, gemiddeld 3, een 

tweetal keer zelfs 5 beheerders. Slechts 1 groep telt 1 beheerder, en 3 tellen 2 beheerders. 

 Slechts in 2 van de 10 groepen werden regels (spelregels als het ware) gepost. 

                                                           
18 Owner, manager, beheerder, administrator worden vaak als synoniem gebruikt. Wij hanteren over alle SNSs 
heen de term beheerder/administrator, hoewel LinkedIn de termen owner en manager(s) hanteert. 
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 Slechts 3/10 hebben een coverfoto. Alle LinkedIngroepen hebben een profielfoto –meestal in 

de vorm van een (bedrijfs- of organisatie)logo.  

 Ook het aantal dagen dat zit tussen de laatste post (de 1ste zichtbare post dus) en de 20ste 

post werd geteld om de activiteitsgraad te meten. Deze manier van werken werd hier 

gehanteerd (en niet het aantal posts op 5 dagen of per maand, zoals in deel 2.1. beschreven 

is, per SNS), om beide methoden te vergelijken en om een andere manier van werken te 

hanteren die conform bleek met de literatuur en die over de 5 SNSs heen bruikbaar leek. 

Gemiddeld zitten er 10.85 dagen tussen post 1 en post 20. 20 posts op 11 dagen komt 

overeen met 12.7 posts per week. Er zitten slechts 6 dagen tussen de 20 meest recente posts 

bij ‘Welzijn nieuwe stijl’ en 20 dagen bij ‘Zorg bestuurders en managers platform’ (een 

subgroep van het Dutch Health Network). Er wordt dus 3x per dag tot 1x per dag gepost in 

deze LinkedIngroepen respectievelijk. Beide methodes resulteerden in een congruent beeld: 

hoe minder dagen er zitten tussen de 20 meest recente posts, hoe meer posts er geplaatst 

worden in een bepaalde tijdspanne (hier: per maand). 

 

Tabel 12: Indicatoren van activiteit o.b.v. aanal posts per maand en aantal dagen tussen de 20 meest recente post bij de 10 
of 8 grootste LinkedIngroepen in deze studie  

 
N midden december 
2013 

N begin maart 2014 

Activiteit 
# posts per maand # dagen tussen 20 

posts 

In voor Zorg  54 9 

Zorg-professionals  83 11 

Zorg & Ict  48 7 

Zorg voor innoveren  79 12 

Zorg bestuurders en managers platform (subgroep 
DHN) 

22 20 

Jeugdzorg 2.0 sociale innovatie en nieuwe media in de 
hulpverlening en zorg voor jongeren  

52 14 

Welzijn nieuwe stijl  92 6 

GGZ  97 - 

Ondernemen in de zorg  119 - 

Dutch Health Network (hét platform voor zorg en 
welzijn met vacatures, nieuws en discussies)  

84  8 

Gemiddelde 73 10.85 

- Geen inzage in groepsactiviteit 

Hoe minder dagen tussen de 20 meest recente posts, hoe meer posts per maand (correlatie(8)=-67). 

 

2.2.2. Analyse van de inhoud van deze grootste LinkedIngroepen 
De 20 meest recente posts werden vervolgens per Sociaal Netwerk (hier: per LinkedIngroep) meer in 

depth bekeken. Zo zijn er 160 posts weerhouden (de 20 eerste posts van de 8 LinkedIngroepen 

waarvan lidmaatschap verkregen werd). Onderstaand wordt een niet-limitatieve beschrijving 

gegeven van een SWOT analyse: bij het doorlezen van alle posts en reacties, vielen volgende zaken 

op. 
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Er worden gemiddeld 0.97 likes gegeven aan een post (=156 totaal aantal likes op 160), 59 van de 
160 posts krijgen één of meer likes (=37%). Er worden gemiddeld 1.38 commentaren gegeven 
(=221/160 commentaren in totaal); of 40/160 posts krijgen één of meer commentaren (=24%). Er 
wordt minder vaak een commentaar gegeven op een post, maar als die gegeven wordt lokt deze 
commentaar meer nieuwe commentaren uit en ontstaat er een ware polemiek of stroom van 
gelijkaardige reacties. 

De posts werden ondergebracht in onderstaande classificatie (zie klassen, Tabel 13). Het aantal likes 

en commentaren op het totaal aantal posts (zie # initiële posts, Tabel 13) resulteert in een index die 

aangeeft hoeveel participatie (web 2.0 actie) er is binnen de LinkedIngroepen. Hoe hoger de index, 

hoe meer reacties en interacties, en hoe meer web 2.0 de LinkedIngroep aangewend heeft. Posts die 

een discussie in gang zetten, uiting geven van een eigen mening over een item of vragen naar een 

mening of medewerking, krijgen meest likes en meest commentaren. Promotioneel materiaal, 

pure informatie en vacatures krijgen minst likes en minst commentaren. In de punten 2.2.3.-2.2.5. 

wordt dit gegeven meer in detail besproken)  

Tabel 13: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van soort posts binnen de 8 grootste (en 
onderzochte) LinkedIngroepen  

Klasse # initiële posts # likes  Index likes # comments  Index comments 

(Zelf)promotie 52 14/52 0.27 4/52   0.08 

Informatie  73 83/73 1.14 42/73   0.57 

Vacature  5 0/5  0.00 0/5   0.00 

Discussie 11 24/11  2.18 132/11 12.00 

Mening 12 23/12  1.92 24/12   2.00 

Vraag naar 
medewerking 

6 7/6  1.17 18/6   3.00 

 

Bij de LinkedIngroepen blijken posts met een YouTube filmpje meer geliket en becommentarieerd, 
dan die met een externe link of een link naar de eigen organisatie. 

Tabel 14: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van soort link binnen de 8 grootste (en 
onderzochte) LinkedIngroepen  

 # initiële posts # likes  Index likes # comments  Index comments 

YouTube 8 20/8 2.5 18/8 2.25 

Externe link 112 75/112 0.67 43/112 0.38 

Link eigen 
organisatie 

22 13/22 0.59 3/22 0.14 

 

Bij de LinkedIngroepen blijken posts komende van de groepsbeheerder of van (één van) de 
manager(s) meer geliket, maar minder becommentarieerd te worden, dan die posts die komen van 
‘gewone’ leden van de groep. 

Tabel 15: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van inzender van de posts binnen de 8 
grootste (en onderzochte) LinkedIngroepen  

 # initiële posts # likes  Index likes # comments  Index comments 

Beheerder  26 28/26 1.08 9/26 0.35 

Lid  134 128/134 0.95 212/134 1.58 
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2.2.3. Doelgroep: professionalisering 
De LinkedIngroepen die in deze studie onder de loep genomen zijn, richtten zich allemaal naar 

collega’s binnen en/of concullega’s over gelijkaardige organisatie(s), en dus naar welzijnswerkers en 

geïnteresseerden in de sector. De LinkedIngroepen worden ingezet om te professionaliseren en om 

informatie aan te reiken, al is de grens met pure PR of promotie van de eigen organisatie en 

(betalende) evenementen of initiatieven hier en daar heel dun. 

2.2.4. Web 1.0: informatie, (zelf)promotie en vacatures  

Web 1.0. 

Het valt op dat de LinkedIngroepen –toch de 8 grootste die verder in depth onderzocht zijn- vooral 

web 1.0 aangewend worden. Er wordt binnen de groepen hoofdzakelijk informatie verspreid of 

geplaatst, informatie over de sector of het domein (73/159 = 45%), gevolgd door ‘reclame’, PR of 

promotie van de eigen organisatie of komende van een andere organisatie (52/159 = 32%). Tenslotte 

werden voor ongeveer 18% web 2.0 interactieve posts geteld (29/159) (zie Tabel 13).  

Onderstaande printscreen geeft een typische informatieve post weer. 

 

Zelfpromotie  

Er werd in bepaalde groepen heel veel aan zelfpromotie gedaan (N=37/160 posts). Daarmee 

bedoelen we, dat de beheerder transparant (of ook soms minder transparant, d.w.z. dat de titel van 

de post nog niet direct de zelfpromotie verraadt) reclame maakt met/voor de eigen webpage, eigen 

opleidingen of het eigen bedrijf of organisatie.  

Sommige zelfpromotie-posts zijn daarbij ook te vinden op de andere (weerhouden) LinkedIngroepen. 

Een post wordt dus af en toe op 2 of meer LinkedIngroepen gepost. Drie dergelijke 

(zelf)promotionele posts werden 5x teruggevonden, dus gepost op 5 van de 8 onderzochte (en 

grootste) LinkedIngroepen binnen de welzijnssector.  

Men kan best zichzelf of de eigen organisatie niet te veel promoten, niet te veel pushen binnen de 

groep19. Dit zorgt snel voor ergernis bij de leden. Uiteraard kan en moet men reclame maken voor 

een event, voor een opleiding, voor de eigen werking, maar binnen SNSs gebeurt dit best niet 

dagelijks en niet enkel door de beheerders. Ten eerste dient een LinkedInpagina meer dit 

(zelf)promotie doel en is een LinkedInpagina dus geschikter dan een LinkedIngroep. Om (een 

                                                           
19 “Are there lots and lots of promotional links or an abundance of “self-promotion”? No? Good!” (Sammons, 

2013). Ook o.a. te vinden in (De Jong, 2011) (Mooren, 2013) (Beller, 2010) (Vermeiren & Verdonck, 2011)   
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overload aan) reclame, informatie of zelfpromotie te krijgen, gaat men doorgaans niet naar een 

LinkedIngroep, uitzonderlijk wel naar een LinkedInpagina. En zelfs daar geeft men de richtlijn slechts 

20% promotie te maken inclusief informatie over de eigen organisatie (zie 50-30-20% regel bij 

LinkedInpagina’s20, punt 2.3.4.)! Mensen gaan liever pull-gewijs naar de website, of het 

‘moederschip’ van de organisatie, waar alle informatie beheerd wordt. De LinkedIngroep of -pagina 

kunnen wel handige tools zijn die toeleiden naar dat moederschip, maar een kopie vinden van de 

website op een LinkedInpagina, of erger, op een LinkedIngroep, is niet aan te raden.  

 

Op SNSs werken old school marketing aanbiedingsvormen niet. Men geeft steevast de richtlijn een 

LinkedIngroep te maken rond een topic, onderwerp of thema i.p.v. rond en over een organisatie, 

merk of bedrijf. Daarbij bedenkt men best manieren om leden van deze groep te helpen - wat 

hebben zij nodig en waarin zijn zij geïnteresseerd. Rond dat topic post men dan best zaken die 

aanspreken, waar leden nood aan hebben, en niet waar de organisatie nood aan heeft (of nood heeft 

om geliket te worden) en waar leden zich in herkennen. Er kan uiteraard wel af en toe een old school 

‘look how great we are’ post verschijnen op een eigen groep of pagina, maar die moeten zorgvuldig 

uitgebalanceerd zijn (maximum 20% van de posts dus, volgens de 50-30-20% regel). Binnen de profit 

sector geldt zeker dezelfde regel. Hoewel sommigen denken dat LinkedIn en SNSs in het algemeen 

een soort verkoopsmiddel inhouden, zijn LinkedIn en andere SNSs netwerkplatformen: het zijn 

platformen om relaties te starten en te onderhouden. Het gevolg van het bouwen van relaties kan 

een verkoop zijn, maar ook het vinden van een nieuwe baan, nieuwe medewerkers, leveranciers, 

partners, sponsors, vrijwilligers of experts.  

In dit verband dient opgemerkt te worden dat LinkedIn zélf een ‘oplossing’ vond op het overaanbod 

aan en het misbruik van (zelf)promotie bij LinkedIngroepen. Zo is er een tab voorzien ‘promotions’. 

Daar waar vroeger de groepsbeheerder bepaalde posts kon in onderbrengen, die volgens hem of 

haar te veel naar reclame of eigen lof neigden, gebruikt LinkedIn nu zelf een default algoritme om op 

posts binnen groepen te shiften. LinkedIn zelf deelt bepaalde posts in bij promoties, vacatures of bij 

                                                           
20 O.a. in (Both, 2013) (Social, 2014) (Myers, z.d.) 
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‘toelaatbaar’ in het discussiepaneel. Onderstaand wordt een bedenking en oplossing hierover van 

Stephanie Sammons weergegeven21. 

“In the past, I had always been reviewing my group discussion posts manually before approving them, 
or marking them as “promotional”! Now, this work was being done for me? LinkedIn has told me that 
they are filtering out posts by keywords that have any sort of promotional context, but they wouldn’t 
give me specifics other than telling me that words like “sale” and “promotion” were part of the 
algorithm. Every single one of them contained a link, and most of them were clearly self-promotional. 
In other words, these folks weren’t interested in starting a true discussion with group members, they 
were interested in posting links to their own blog posts, products, and services. Most of the posts under 
the Promotions tab contain the words “I”, “me” or “my”. 
Unless LinkedIn Group Managers are paying attention to their settings, this is going to be a default 
setting. Group managers can update their settings to decide how to categorize posts to the group 
manually by checking the box under Group settings that says: Allow only moderators and managers to 
move discussions to the Promotions area. 
Chances are that most the groups you belong to won’t choose to manually control the filtering of new 
posts to the group. Why? It’s just too much work, especially for larger groups! Frankly, I’m relieved to 
see this new feature as a group manager because it makes my job easier. The downside is I’m sure that 
some quality content that group members could benefit from will get missed. Algorithms aren’t perfect. 
Lastly, consider starting a LinkedIn Group discussion by asking a question or sharing a value message 

rather than posting a link. Leave the link out when initiating discussions and instead point group 

members to reputable content links as a part of ongoing discussions”22 (Sammons, z.d.)  

Het valt in deze screening inderdaad op dat zelfpromotie posts minst likes (0.27) en commentaren 

(0.08) krijgen, tenminste bij deze 8 grootste LinkedIngroepen rond welzijn, en dàt, in tegenstelling tot 

andere posts in dezelfde LinkedIngroepen. Dergelijke posts worden dus –conform ons gevoel en 

rapporteringen in de literatuur over groepen die te veel aan zelfpromotie doen – minder gesmaakt 

door de groepsleden23.  

Kijken doen we, aanraken niet 

Dat bepaalde posts geen likes en commentaren krijgen, wil niet zeggen dat men de posts niet ziet of 

opmerkt, of dat die posts niet toeleiden naar de website en dat het posten van dergelijk 

promotioneel/informatief materiaal zijn doel misloopt. Bijvoorbeeld, de 5 vacatures die geteld 

werden, kregen geen likes noch commentaren (op de LinkedIngroepen). Er kunnen uiteraard wel veel 

mensen deze vacatures gezien hebben en er via private mail op gereageerd hebben. Doorgaans stelt 

men voor dat 90% van de leden van een SN lurkers zijn, terwijl 10% van de leden wel eens reageert: 

bekend als de 1-9-90% regel24.  

 1% van de leden van een groep zijn proactief: zij posten vragen, delen informatie en starten 
discussies.  

 9% van de leden van een groep zijn reactief: zij beantwoorden vragen en geven commentaar 
op discussie onderwerpen.  

 90% van de leden van een groep zijn passief: zij kijken wel en komen wel naar de groep, 
maar dragen niet zelf iets actiefs bij tot de groep. Het zijn lurkers of leachers, passieve 

                                                           
21 Stephanie Sammons werd in 2014 tot the Top 25 Social Media Experts gerekend door LinkedIn zelf en tot de 
Top 10 Financial Industry Blogger door RIABiz. 
22 Merk op dat dit toepasbaar is op een Angelsaksisch gebruik van LinkedIn 
23 Er dient opgemerkt dat het niet zo zeer de promotionele post zelf is die an sich ‘ergernis’ kan opwekken, 

maar de frequentie en dosering binnen een LinkedIngroep én de herhaling ervan op een aantal andere 

LinkedIngroepen. Het is de overload van dergelijke posts die ‘storend’ kan werken. 
24 O.a. (Vermeiren & Verdonck, 2011) 
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toeschouwers. Maar het zijn geen niet-bestaande of slapende leden. Ze komen wel degelijk 
kijken, lezen, iets opsteken naar/over/uit de groep.  

 
Het is heel belangrijk om dit als administrator of beheerder te weten en in het achterhoofd te 
houden. Enerzijds betekent dit dat er een kritische massa nodig is voor een actieve groep, en dat de 
administrator zelf meer proactief moet zijn, vooral in het begin. Anderzijds moet de manager of 
beheerder inzien dat het niet betekent dat weinig of geen reacties op een discussie ook per definitie 
betekent dat enkel een paar mensen het gezien hebben. Vanuit het standpunt van iemand die een 
bijdrage levert kan het teleurstellend zijn, maar misschien hebben meer mensen de discussie gevolgd 
dan blijkt uit de reacties.  
 
Het wordt eigenlijk steevast aangeraden aan de organisatie zelf om te meten hoeveel mensen naar 

de website toegeleid zijn, na het lezen van de post op deze of gene SNS. Website analyses tonen van 

waar men naar de website kwam, via een zoekrobot, via Facebook, via LinkedIn, via Twitter, via een 

link op een site van een koepel- of zustervereniging of van een concurrent, etc. (zie 3.2.3.). 

Reageer niet niet! 

Niet reageren op reacties op een zelf-geïnitieerde post, een roep naar interactie negeren en 

vasthouden aan web 1.0 communicatievormen, is absoluut not done binnen een SNS groep. Soms 

dwingt de community of groep de beheerder als het ware om de groep interactiever in te zetten. Zo 

wordt in het onderstaande voorbeeld iemand die het medium of de groep 1.0 gebruikt om ‘iets recht 

te zetten’ (in casus iets negatiefs dat in de pers is gekomen, zie de eerstvolgende printscreens) 

gevraagd om die rechtzetting genuanceerd te geven, of om een vollediger beeld te schetsen. De 

community – de leden dus – neemt het soms niet dat er enkel aan PR, promotie of propaganda 

wordt gedaan, en verwacht als het ware web 2.0 dynamiek. Mondigheid, kritische bedenkingen en 

tegenargumentaties zijn eigen aan User Generated Content en Comments, en horen bij het medium. 

Als de persoon die de initiële post op het medium zette, niet reageert op leden die om een reactie 

vragen, dan heeft het posten op dergelijke SNSs (en zeker op groepen) geen zin. Fervente 

aanhangers van the open source idea en van het transparante dat SNSs teweegbrengen, mensen die 

echt de web 2.0 ideologie onderschrijven, hebben snel door welke SN groepen communiceren en 

interageren zoals het ‘past’ en welke het medium enkel web 1.0 inzetten, of eerder opportunistisch 

en PR-matig inzetten.  

Onderstaande printscreens tonen het verloop van een ‘groepsdiscussie’. De inzender van een initieel 

bericht op de LinkedIngroep, reageert -via de LinkedIngroep- op een artikel dat in de krant verscheen 

over een kortgeding dat ouders van een cliënt aanspanden tegen een organisatie. Op deze initiële 

post, komen enkele reacties van de groepsleden die de vraag naar interactie, open discussie en 

transparantie van de leden illustreert. 
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Verder schreef de persoon die dit bericht ‘tot rechtzetting’ postte dat het artikel fout was. Enkele 

reacties daarop: 
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De initiële inzender van de post (gepost op 18 maart 2014) reageerde niet op deze en andere reacties 

(toch niet tot en met 25 maart 2014). Old School communicatie, i.e., eenrichting-gewijs informatie 

aanbieden en er niet op reageren of interageren, alsook minstens 7 dagen wachten om een initieel 

bericht te beantwoorden (of het niet te beantwoorden) schaadt eigenlijk meer de reputatie en 

competentie, dan er (eerlijk) op te antwoorden. 

 

2.2.5. Web 2.0: interactie, mening uiten, discussie starten, vraag naar 
medewerking  

Web 2.0  

Indien een mening of een discussie of een vraag naar medewerking – meestal door een ander 

groepslid dan de beheerder of manager(s) – gestart wordt binnen de LinkedIngroep, dan krijgen deze 

posts het meest likes (index 1 tot 2) en commentaren (index 2 tot 12). Het valt op dat door dit soort 

posts een echte dynamiek kan ontstaan, van likes, reacties, reacties op reacties, echte polemieken, 

kritieken, … Enkele voorbeelden van een discussie staan hieronder. 

 

v 

v 
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De rol van de administrator 

Af en toe krijgt de (initiële) inzender van de mening of discussie een virtuele beloning (‘leuk artikel’, 

‘daar sla je de nagel op de kop’, …). Dit is eigenlijk een belangrijk instrument of incentive om nog te 

(laten) posten, en nog meer te (laten) delen. Virtuele beloningen worden veel te weinig ingezet in de 

besproken LinkedIngroepen. Deze belonende tussenkomsten worden niet alleen te weinig ingezet 

door de leden onderling, maar tevens niet vaak gemaakt door de beheerder(s) van de groepen. Hier 

is zeker een rol weggelegd voor de groepsbeheerder. Hij heeft als taak om de dynamiek in de gaten 

te houden en gaande te houden. De beheerder moet eigenlijk kennis en inzicht hebben van 

intrinsieke motivatie theorieën en van de motivaties van zijn SN groepsleden.  

Niet reageren op reacties op een zelf-geïnitieerde post of op een post waar de beheerder op 

aangesproken wordt of betrokken partij van is, en/of een roep naar interactie negeren, is zeker af te 

raden (zie Reageer niet niet). Wie een SN groep beheert, moet communicatief alert zijn. Minstens 

binnen de eigen beheerde groep waakzaam toekijken en meevolgen. Niet reageren met beloningen 

als leden actief zijn, noch met reacties (op reacties) op eigen posts, is een weggegooide kans tot 

volwaardige web 2.0 participatie.  

v 
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De beheerder hoeft echter uiteraard niet continu deel te nemen aan elke discussie of interactie! Hij 

is als het ware de pro-motor van de groep en de groepsdynamiek. Een SN groep past binnen het Pay 

It Forward principe. Men vrààgt zelf om hulp of meningen – men geeft en deelt op zijn beurt hulp of 

meningen – men bedankt. Daarbij kan er van worden uitgegaan dat de vrager niet per definitie moet 

antwoorden op de persoon die hem het meest beantwoordt, maar dat ‘ons’ ‘ons’ antwoordt, en dat 

de crowd (of de community) elkaar helpt. Dus eenmaal de motor draait, kan de administrator een 

stapje terugzetten. 

De administrator hoeft tevens niet per definitie een eigen, inhoudelijk of emotioneel standpunt in 

te nemen. Een virtuele beloning en/of een tussenkomst gaat best over de dynamiek en tussenkomst 

zelf, niet over de inhoud of de uiting van die tussenkomst. 

Soms leidt een discussie tot een ‘vervelende’ situatie, (te) veel kritiek, en ongewenste posts (althans 

ongewenst voor sommigen). Het vergt een communicatieve lenigheid om hiermee als administrator 

om te gaan. Onderstaande voorbeeld toont dergelijke ‘vervelende’ online communicatie aan.  

In onderstaand voorbeeld wordt gevraagd hoe men traceerbaar is op sociale media. Enkele leden 

posten een aantal bedenkingen, genre ’voor of tegen sociale media gebruik in de welzijnssector’, tot 

één lid (emotioneel) zijn ongenoegen uit over een persoonlijke ervaring binnen de welzijnssector. 

Daarop reageert een ander lid dat de inzender niet tot de doelgroep van de LinkedIngroep kan/mag 

behoren. (Andere) leden binnen een open groep schrappen, niet-aanhoren of monddicht maken is 

niet bevorderlijk voor het gebruik van SNSs, zelfs niet binnen de meest ‘veilige’ groepen en pagina’s. 

Soms kan de beheerder niet anders dan tussenbeide te komen – bijvoorbeeld indien blijkt dat 

iemand een valse naam gebruikt en opzettelijk of herhaaldelijk schuttingstaal gebruikt of de groep, 

zijn doelstellingen of de beheerder boycot of tegenwerkt – maar ook hier moet heel spaarzaam mee 

omgegaan worden. Hoe meer formele regels er expliciet of impliciet gelden en gehanteerd worden 

binnen een SNS groep, hoe minder men zal en durft te interageren en te communiceren. Deze 

basisregel is online niet anders dan offline. Als een deelnemer merkt dat hij zijn mening niet mag of 

kan vertellen, en daarover aangemaand wordt, ofwel zwijgt hij dan en stopt hij met interageren, 

ofwel escaleert het en interageert hij te veel/te heftig.  
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Een reactie bleef niet uit: 
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Men kent doorgaans wél de regels van de nettiquette 

Sommige/de meeste ‘vragen naar opinies of medewerking’ kennen een ‘leuker’ en gezapiger 

verloop, zoals hier geïllustreerd. 
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En ook nog … 

Verder vielen onderstaande zaken m.b.t. de interactiviteit op, binnen de 160 posts van de 8 

LinkedIngroepen: 

 Sommige vragen over of naar professionalisering, naar kennis of best practices, krijgen geen 
enkele reactie. De meeste reacties komen op vragen over/rond emoties of opinies, eerder 
dan op vragen over/rond kennis en best practices.  

 Informatieve posts over (nieuwe) apps die mogelijks te gebruiken zijn in de sector krijgen 
doorgaans wel meer likes. 

 Er wordt niet veel moeite gestoken om eigen foto’s (bv., van events of van open deurdagen), 
of (zelfgemaakte) filmpjes te posten. Een persoonlijke touch geven aan een groep, stimuleert 
de interactie. Daarenboven liket men doorgaans meer visueel materiaal, dan louter 
tekstmateriaal als content (zie boven: Tabel 14). 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van emoticons of smileys. Het gebruik daarvan wordt 
nochtans aangeraden bij de meeste informele en/of online conversaties25. Deze emoticons 
zijn mogelijk minder gebruikelijk in een professionele context – waartoe de LinkedIngroepen 
behoren – en op de initiële en eerder informatieve of emotioneel neutralere posts daarin, 
maar ze worden ook zelden gebruikt bij de reacties en iets emotionelere uitingen op het 
medium.  

 Veel posts bevatten heel veel tekst. Ook dat wordt afgeraden bij het gebruik van SNSs. Korte 
berichten (100-250 letters) zouden 60% meer likes, shares of commentaren uitlokken26. Men 
kan beter een link toevoegen, na een kortere tekst. Merk wel op, een link naar een volgend 
medium waar men nog eens moet doorklikken of doorlinken, wordt ook afgeraden. Merk 
tevens op dat een ingevoegde link bij het Angelsaksisch gebruik van LinkedIn mogelijks 
opgemerkt wordt door LinkedIn en dat de post dan naar de promotie-tab wordt gevoerd. 
Indien je zou merken dat dat gebeurt, dan kan je best je link niet bij de initiële post voegen, 
maar later, in een commentaar van die post27. 

 Er is in geen enkele groep een poll gehouden. Hét medium bij uitstek om interactie te 
bevorderen. Als het doel van het SN bestaat uit interactie en co-design, vraagt men de leden 
best eens naar hun mening, bv., over een nieuw product of nieuwe dienst/event. Een 

                                                           
25 (Bocklandt, 2011) (Nederlandse Taalunie, 2014) 
26 (Idema, z.d.) (van de Ketterij, 2012) (Emerce, 2014) (van Puijenbroeck, z.d.) 
27 (Sammons, z.d.) 
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bruikbare tip uit de profit sector – maar mutatis mutandis ook geldig voor de non-profit 
sector: men kan posten dat x% van de winst naar een goed doel gaat, en dat de fans of leden 
mogen bepalen naar welk goed doel. Hiervoor kan (kon!) men perfect een poll opstarten. 
Merk op, vanaf 14 mei 2014 ondersteunt LinkedIn geen polls meer binnen groepen en kan 
men deze functionaliteit niet meer via LinkedIn zelf invoegen. Men zal nu zijn toevlucht 
moeten nemen tot het maken van enquêtes/polls via een enquêtetool (enquêtemaken, 
surveymonkey, Google forms, Qualtrics, …) en een link moeten plaatsen op de statusupdate. 
Een nadeel is dat dit een extra klik kost voor de lezer en dus wat minder resultaat zal 
opleveren. 
 

 
 

 Er werd wel gebruik gemaakt van het posten van events of symposia, maar het betrof vooral 
pre-event posts. Posts na een event, van welke aard ook: informatieve posts, vragen naar 
nabeschouwingen, of posts met een persoonlijke touch (bv., foto’s van sprekers, quotes), 
werden niet gevonden op de 8 groepen die geanalyseerd werden op hun 20 meest recente 
posts. Zo kan men bijvoorbeeld leden die niet konden deelnemen, ook na het event hun 
mening via het SN vragen en laten delen. Men kan bijvoorbeeld ook een recensie/reactie 
over een vorig evenement vragen en leden die er een vorige keer bij waren aanmoedigen 
hun ervaring te delen, perfect getimed met het oog op een volgend evenement (post-event 
reacties strategisch inzetten in een volgende pre-event post).  

 Het community-gevoel kan verder ook bereikt of bevorderd worden door de leden iets te 
laten inzenden, bv., een foto waarop X staat. Men kan elkaars inzendingen dan liken. 
Eventueel kan er een ‘winnaar’ gekozen of geloot worden en ook dat kan op zijn beurt 
bekend gemaakt worden op de groep, en die zijn/haar foto of quote kan men viraal laten 
gaan. Op deze manier wordt er geïnvesteerd in het community-aspect, al heeft dergelijke 
post niks informatiefs meer. Er dient wel op gewaakt dat de balans: pure informatie versus 
toffe, leuke zaken en een voeden van het community gevoel, een juist evenwicht houdt. Bij 
een LinkedIngroep (en -pagina) ligt deze tip iets minder voor de hand (is het minder 
gebruikelijk), dan bij een Facebookgroep en -pagina (zie 2.5 en 2.6), maar het kàn wel. 

 Er wordt ook nergens in de discussies een naam van een expert-lid die de oplossing kan zijn 

of kan weten, vermeld. Publieke lof en uitgenodigd of gepord worden, wordt vaak in dank 

aanvaard door (ervaren) gebruikers van SNSs en doet terug de interactiviteit stijgen28. 

                                                           
28 (Vermeiren & Verdonck, 2011) 
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2.3. LinkedInpagina’s (companies) 
Om in te schatten of een account binnen LinkedIn een pagina is (zie 3.3. voor de look & feel van een 

gewone acount), kan men best gewoon de term intypen in het zoekvenster en aflezen of de account 

(in dit voorbeeld Christelijke Mutualiteit (CM) bij companies (LinkedInpagina) staat en niet bij bv., 

groups (LinkedIngroep).  

 

 

Een LinkedInpagina herkent men (doorgaans) aan bepaalde kenmerken. Een LinkedInpagina:  

 Heeft een followknop. 

 Heeft followers, geen members. 

 Heeft een startpagina, waar men bij de ‘see more’ enkele specificaties vindt (type, industry, 

size, website, …).  

 Daarna volgen de updates die allemaal gemaakt zijn door en in naam van de account (i.e., de 

LinkedInpagina). 

 Eerst wordt de account getoond van wie de update indient (blauwe account, i.e., steeds CM 

zelf), daarna pas de update.  
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2.3.1. Afbakening en beschrijving van de 10 grootste LinkedInpagina’s 
De 10 grootste LinkedInpagina’s (o.b.v. aantal fans/volgers) van de (in 2.1. beschreven) 149 

gevonden LinkedInpagina’s werden verder onderzocht op posts (content, inhoud, updates) en op 

interactie. De 10 grootste LinkedInpagina’s die via de zoekmethode gehanteerd in huidig onderzoek 

gevonden werden, vallen allen vooral onder de zoekterm ‘GGZ’. Van de groen gemarkeerde 

LinkedInpagina’s werden posts en dynamiek gevonden (Tabel 16), de wit gemarkeerde 

LinkedInpagina’s hadden enkel een startpagina. Er was met andere woorden geen enkele activiteit bij 

5 van de 10 grootste LinkedInpagina’s (i.e., geen enkele posts, geen likes en geen commentaren). Het 

lijkt erop dat de grootste LinkedInpagina’s (voorlopig?) gewoon een claim leggen op de naam binnen 

LinkedIn, maar er nog niet professioneel, of toch nog niet SNS-gewijs mee aan de slag gaan. Deze 

(allen GGZ) LinkedInpagina’s hebben wel veel werknemers. Misschien zijn het vooral de werknemers 

die lid en fan zijn van de LinkedInpagina en deze pagina’s daardoor zo groot maken?  
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Tabel 16: (Stijging in) aantal leden over 5 maand tijd van de 10 grootste LinkedInpagina’s in deze studie  

 N begin maart 
2014 

N begin augustus 
2014 

Stijging op 5 
maand 

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie  1522 2008 +32% 

GGz Breburg  1576 1910 +21% 

GGZ Friesland 1671 1921 +15% 

Bouman GGZ 1731 2078 +20% 

Yulius  1771 2119 +20% 

Stichting ZorgpleinNoord  1795 2027 +13% 

GGZ Noord-Holland-Noord  1845 2210 +20% 

GGZ inGeest 1849 2177 +18% 

GGZ Drenthe 1909 2207 +16% 

GGZ Centraal 2058 2518 +22% 

Gemiddeld 1773 2118 +20% 
N=aantal fans/volgers 

Naast de posts (zie 2.3.2-2.3.5) werden ook een paar vormelijke aspecten van deze 10 grootste 

LinkedInpagina’s bekeken. Volgende zaken vielen te noteren:  

 De grootste LinkedInpagina (GGZ Centraal) telt 2.058 fans, de kleinste pagina (Karakter 

kinder – en jeugdpsychiatrie) telt 1.522 fans, gemiddeld tellen de 10 grootste 

LinkedInpagina’s binnen de welzijnssector 1.773 fans (telling begin augustus 2014, kolom 2 

Tabel 16).  

 Het aantal leden is in deze 10 pagina’s enorm gestegen op 5 maand tijd (laatste kolom 

bovenstaande tabel): 20% gemiddeld!  

 De LinkedInpagina’s werken met anonieme beheerders. Het is te zeggen, de pagina ageert, 

post, liket en geeft commentaar onder vlag van de organisatie of LinkedInpagina zelf (Yilius, 

GGZ Noord-Holland-Noord, …). De exacte persoon of meerdere personen achter die naam, 

de beheerders, kan men niet rechtstreeks achterhalen. De fans van de LinkedIn 

bedrijfspagina’s (en zij die dus reageren) zijn doorgaans niet anoniem. 

 Er werd bij alle pagina’s een beschrijving gegeven in de vorm van een welkom of van de 

doelstellingen van de LinkedIn pagina. Bij alle LinkedInpagina’s wordt ook een link naar de 

eigen website meegegeven. 

 Slechts 4/10 hebben een coverfoto, maar alle pagina’s hebben een profielfoto, doorgaans in 

de vorm van een (bedrijfs- of organisatie)logo.  

 Het aantal dagen dat zit tussen de laatste post (de 1ste zichtbare post dus) en de 20ste post 

werd gemeten om de activiteitsgraad te meten. Deze manier van werken werd hier 

gehanteerd, conform de andere SNSs (zie 2.2. voor een beschrijving). 5 LinkedInpagina’s 

hebben niks gepost (meting maart 2014) zoals hoger reeds beschreven is. Ook wordt er bij de 

grootste LinkedInpagina’s mét dynamiek, in het beste geval om de maand eens iets gepost ! 

De vroegste van de eerste 20 posts dateerde van 5 tot en met 11 maand tevoren: dus er zat 5 

tot 11 maand tussen de meest recente post en die op de 20ste plaats. Sommige van de door 

ons onderzochte LinkedInpagina’s hadden zelfs geen 20 posts (zie Tabel 16). Een extra 

meting in augustus 2014 toonde aan dat 2 van de 5 inactieve pagina’s toch de laatste 2 à 4 

maand 4 posts hebben geplaatst, maar de pagina’s blijven grotendeels inactief. 
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Tabel 17: Indicatoren van activiteit o.b.v. aantal posts per maand en aantal dagen tussen de 20 meest recente post bij de 10 
grootste LinkedInpagina’s in deze studie  

 Maart 2014 Begin augustus 2014 

 # posts bekeken 
of totaal # posts 
* 

# maand 
tussen 20 
posts  

# posts 
bekeken* 

# maand 
tussen 20 
posts 

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie  3 8 2 11 

GGz Breburg  20 8 20 9 

GGZ Friesland 0 - 4 4 

Bouman GGZ 0 - 4 2 

Yulius  8 7 10 12 

Stichting ZorgpleinNoord  20 5 20 2 

GGZ Noord-Holland-Noord  20 11 4** 5 

GGZ inGeest 0 - 0 - 

GGZ Drenthe 0 - 0 - 

GGZ Centraal 0 - 0 - 

Gemiddeld 7.1  6.4  

* er waren meer LinkedInpagina’s zonder posts dan met >20 posts (in maart). Bij de telling in augustus bleken 

er enkele posts méér te zijn geplaatst ! 

** op tijdstip 2 bleken er veel posts (die 5 maand ervoor wél te zien waren) te zijn weggehaald 

2.3.2. Analyse van de inhoud van deze grootste LinkedInpagina’s 
De bedoeling van deze studie was om bij elke SNS telkens de 20 eerste posts per Sociaal Netwerk 

(hier LinkedInpagina’s) te analyseren, gesteld dat er op de pagina’s 20 posts te vinden waren. Bij dit 

soort SNS en bij deze selectie van 10 grootste LinkedInpagina’s zijn er 71 posts weerhouden: de (20) 

eerste posts van 5 LinkedInpagina’s mét minstens één post. Onderstaand wordt een niet-limitatieve 

beschrijving gegeven van een SWOT analyse: bij het doorlezen van alle posts en reacties, vielen 

volgende zaken op. 

Er worden gemiddeld 10,40 likes gegeven aan een post (=738 totaal aantal likes op 71 posts) en 0.25 

commentaren (=18 totaal aantal commentaren op 71 posts). Daarvan kregen 55/71 (=77%) posts één 

of meer likes en 12/71 (=17%) één of meer commentaren. Er wordt m.a.w. massaal geliket op een 

post, maar de posts ontlokken heel wat minder commentaren. Aangezien een LinkedInpagina vooral 

gebruikt wordt als een (bijkomende) informatie-aanbiedend instrument, naast de eigen website, en 

er niet primair ingezet wordt op interactie, lijkt dit een te verwachten resultaat.  

De posts werden ondergebracht in onderstaande classificatie (zie klassen). Het aantal likes en 

commentaren op het totaal aantal posts (per klasse) resulteert in een index die aangeeft hoeveel 

participatie (web 2.0 actie) er is. Hoe hoger de index, hoe meer reacties en interacties, en hoe meer 

web 2.0 de LinkedInpagina aangewend wordt. Een classificatie maken van de posts was bij de 

LinkedInpagina’s moeilijker dan bij de LinkedIngroepen. Veel LinkedInpagina’s maken promotie voor 

evenementen, documenten, informatie van zowel eigen als andere organisaties waar ze vaak mee 

samenwerken. Wat ook vaak voorkwam is dat een organisatie (vooral GGZs) promotie maakt voor 

aangesloten (andere) organisaties. De volgende classificatie werd gebruikt: externe informatie, 

vacature, promotie en informatie van de eigen en andere organisatie(s), een persoonlijke touch, 

een aankondiging van een eigen of andermans event (pre-event) en een post-event post. 
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Tabel 18: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van soort posts binnen de 10 grootste (en 
onderzochte) LinkedInpagina’s  

Klasse  # initiële  
posts 

# likes  Index  
likes 

# 
comments 

Index  
comments 

Pre-events 23 277/23 9.87 3/23 0.13 

Post event 2 5/2  2.5 1/2 0.5 

Informatie en promotie 32 355/32 11.03 14/32  0.43 

Externe algemene informatie 
(wetgeving, video over zorg) 

4 36/4  9 0/4  0 

Persoonlijke touch 5 48/5  9.6 0/5  0 

Vacatures  5 17/5  3.4 0/5  0 

 

Bij de LinkedInpagina’s merken we –net als bij LinkedIngroepen – dat men een post mét video of 

foto meer liket dan een post zonder visueel materiaal, of dan een post met een prent – hoewel deze 

posts ook veel likes halen, in vergelijking met de posts binnen de LinkedIngroepen. Hetzelfde werd 

gevonden m.b.t. commentaren. Daarenboven liket en becommentarieert men doorgaans bijna 

dubbel zo vaak een post met een link naar een externe instantie (niet naar de organisatie zelf), dan 

een post met een interne link (= naar de eigen organisatie). 

Tabel 19: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van soort link en drager binnen de 10 
grootste (en onderzochte) LinkedInpagina’s  

 # initiële posts # likes  Index likes # comments Index comments 

YouTube 5  57/ 5 11.5 3/5 0.6 

Externe link 15 193/15 12.87 5/15 0.33 

Interne link 41  275/ 41 6.71 8/41 0.195 

 # initiële posts # likes  Index likes # comments Index comments 

Video 5  57/ 5 11.5 3/5 0.6 

Foto 8 116/8 14.5 4/8 0.5 

Prent  26  259/26 9.96 8/26 0.31 

Niks  31 287/31 9.25 3/31 0.10 

 

Een voorbeeld van een post met (enkel) een prent/quote: 
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2.3.3. Doelgroep: brede publiek, algemene informatie over de organisatie 
De LinkedInpagina’s die in dit onderzoek onder de loep genomen werden, richtten zich allemaal naar 

‘het brede publiek’. Ze informeren wat de organisatie is en richten zich niet specifiek naar één 

bepaalde doelgroep, niet specifiek naar collega’s en professionelen, niet specifiek naar cliënten of 

hulpvragers, niet specifiek naar intermediairs en niet specifiek naar vrijwilligers. Eén LinkedInpagina 

meldt in de omschrijving dat ze zich richt tot werkgevers, werknemers en werkzoekenden binnen de 

sector (d.i., ZorgpleinNoord).  

2.3.4. (enkel) Web 1.0: informatie, (zelf)promotie en vacatures 

Te weinig tot geen posts 

Wat vooral opvalt is dat er heel erg weinig gepost wordt in de LinkedInpagina’s. Van de 10 grootste 

organisatiepagina’s posten er 5 niks (?) en bij 2 van de overige 5 LinkedInpagina’s waren er geen 20 

posts. Bij de 5 pagina’s mét 20 posts zat er maanden tussen de laatste en de op 20 na laatste post. 

Echt actief worden de LinkedInpagina’s niet ingezet! Hier is zeker en vast het volle potentieel nog 

niet bereikt (ontdekt) door de ‘grootste’ LinkedInpagina’s binnen de welzijnssector.  

Web 1.0 en de 50-30-20% regel 

De LinkedInpagina’s worden ook vooral web 1.0 aangewend, om te informeren. Dat er minder 

interactie is en nagestreefd wordt bij bedrijfspagina’s dan bij -groepen, is normaal en ligt binnen de 

verwachtingen en doelstellingen van pagina’s. LinkedIn bedrijfspagina’s worden ingezet om vooral te 

informeren. Hierbij wordt de 50-30-20% regel aangeraden29. Effectief gebruik van SNSs houdt in dat 

de content voor 50% uit domeinspecifiek nieuws en informatie moet bestaan, voor 30% uit leuke, 

persoonlijke, humoristische, lichte materie, en voor 20% uit informatie van het bedrijf zelf, inclusief 

promotie voor evenementen, vacatures en zaken die de eigen organisatie in the picture zetten. 

Onder domeinspecifieke informatie wordt informatie verstaan die met de sector te maken heeft, 

niet met de organisatie of het bedrijf zelf (bv., relevante nieuwe wetgeving voor de welzijnssector, 

nieuwe apps die gebruikt kunnen worden binnen de sector, wetenschappelijke inzichten, evoluties). 

Een persoonlijke touch bekomt men – toch m.b.t. SNSs pagina’s- door iets informeels te posten, een 

leuke quote, een toepasselijke video of foto, een foto van een ‘zotte’ actie van de organisatie, … Er 

dient wel opgemerkt dat persoonlijke touch en bedrijfsspecifieke informatie in elkaar kunnen 

overvloeien (waar rekenen we een ‘zotte foto van een infodag’ van de organisatie bij en waar een 

foto van een bewoner samen met de minister van Welzijn nadat deze laatste keynote speaker was 

tijdens de ‘dag van de Zorg’?). Zo is ook de grens tussen bedrijfsspecifieke informatie en 

domeinspecifieke informatie vaak heel dun en zelfs niet mutueel exclusief.  

Het viel op dat de posts die geplaatst werden, aantrekkelijk en informatief waren en dat er een goed 

evenwicht was tussen ‘eigen’ promotie, en het belichten van verwezenlijkingen, persberichten, 

samenwerkingen en evenementen van andere organisaties. Bij de pagina’s die gescreend zijn, werd 

niet de indruk verkregen dat de LinkedInpagina eenzijdig voor zelfpromotie gebruikt werd, 

integendeel. Er werden wel veel evenementen, symposia, doctoraatsvoorstellingen of ‘in de media’ 

gepost, maar dat hoort zo op LinkedInpagina’s, dus dat stoorde geenszins. Deze (zelf)promotionele 

posts kwamen niet storend of in overload over. Deze informatie leek ons eerder noodzakelijk, 

wenselijk en/of leuk (vital to know and nice to know).  

Doseer 

Er werd reed opgemerkt dat er niet veel gepost wordt op de ‘grootste’ Nederlandstalige 

LinkedInpagina’s. Tevens wordt hier en daar de ‘fout’ gemaakt niet te doseren. Dat wil zeggen dat de 

enkele posts die werden aangetroffen, geconcentreerd - in tijd - zijn aangeboden. Het lijkt alsof er 

                                                           
29 O.a. in (Both, 2013) (Social, 2014) (Myers, z.d.) 
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iemand om de 6 maand eens tijd heeft of vrijmaakt om dan een aantal posts te plaatsen. De timing 

van de posts waren zeker niet (op voorhand) ingepland. Bijvoorbeeld: de quote/prent ‘voor iedereen 

die denkt dat iemand met autisme n-i-e-t-z-o-v-e-e-l- s-n-a-p-t #autisme’ (zie hoger voor printscreen) 

werd gepost op dag x, en onmiddellijk daarna, op dezelfde dag werden nog 3 gelijkaardige 

quotes/prenten gepost, namelijk: 

voor iedereen die liever niet luistert naar iemand die stemmen hoort #schizofrenie 

voor iedereen die denkt dat iemand met autisme niet zoveel snapt #autisme 

voor iedereen die denkt dat iemand met een burn-out eigenlijk vakantie neemt #burnout 

voor iedereen die denkt dat iemand met een depressie iets leuks moet gaan doen #depressie 

 

Daarna duurde het weer maanden vooraleer er iets nieuws gepost werd. Het is beter om de 

quotes/prenten gespreid te posten, bijvoorbeeld elke maand één. 

 

2.3.5. Web 2.0 ? 

Likes 

Hoewel er weinig posts zijn, worden ze massaal geliket. Zowel posts over events, post over de eigen 

organisatie, posts met interne informatie of informatie over andere organisaties, posts met 

algemeen externe informatie (over de sector), alsook posts met een persoonlijke touch (een quote, 

een prent, een slogan) krijgen veel likes. Aangezien het om LinkedInpagina’s gaat, kan het succes te 

maken hebben met het feit dat de werknemers, vrijwilligers of medewerkers de posts liken eerder 

dan ‘het brede publiek’ (net zoals bv., vooral het eigen docentencorps posts van de 

Arteveldehogeschool liket, eerder dan studenten of toekomstige studenten). 

Commentaren 

Er kwam zelden commentaar op een post. Er werd daar ook niet echt naar gevraagd of naar gepeild. 

Indien er commentaar gegeven werd, was die altijd positief.  

Voorbeelden  

Onderstaand worden enkele typische posts (met # likes) van de gescreende LinkedInpagina’s als 

illustratie weergegeven. 
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2.4. Twitteraccounts 
2.4.1. Afbakening en beschrijving van de 10 grootste Twitteraccounts 

De 10 grootste Twitteraccounts (o.b.v. aantal volgers) van de (in 2.1. beschreven) 160 gevonden 

Twitteraccounts werden verder onderzocht op posts (content, inhoud, updates) en op interactie. 

Tabel 20: (Stijging in) aantal leden (over 2 ½ maand tijd) van de 10 grootste Twitteraccounts in deze studie  

 
N eind januari 2014 N midden april 2014 Stijging op 2 ½ 

maand 

Vilans 8300 9429 +14% 

ZorgkaartNederland 9910 10800 +9% 

Zorg & ICT nieuws 9939 10600 +7% 

Lucien Engelen (persoon) 11774 12400 +5% 

112Bollenstreek (brand, ongeval) 12119 13000 +7% 

Trimbos-instituut 12253 13300 +9% 

Skipr 12834 14200 +11% 

Zorg + Welzijn 13376 15400 +15% 

HVZeeland.nl (brand, ongeval) 14176 15100 +7% 

MinVWS (ministerie) 24703 27400 +11% 

Gemiddelde  12938 14163 +9% 

N=aantal volgers 

Naast de posts (zie 2.4.2.-2.4.5) werden een paar vormelijke aspecten van deze 10 grootste 

Twitteraccounts bekeken. Volgende zaken vielen te noteren:  

 De grootste account (ministerie Volksgezondheid, Welzijn en sport) telde in april 27.400 

leden, de kleinste account (Vilans) telt 9.429 leden, gemiddeld telden de 10 grootste 

Twitteraccounts binnen de welzijnssector 14.163 leden (kolom 3 bovenstaande tabel).  

 Het aantal leden is in deze 10 accounts flink gestegen op 2 ½ maand tijd (laatste kolom 

bovenstaande tabel): 9% gemiddeld! 

 De Twitteraccounts werken niet met anonieme beheerders. Ook de leden in de groepen zijn 

doorgaans niet anoniem. 

 Bij 4 van de 10 accounts was de naam van de account voldoende informatief, d.w.z. dekt de 

titel de lading of is het direct duidelijk wat de account inhoudt. Er werd bij 9/10 accounts een 

beschrijving gegeven in de vorm van een welkom of in de vorm van de doelstellingen van de 

account. Bij 8/10 Twitteraccounts werd ook een link naar de eigen website meegegeven. 

 Slechts 3/10 accounts hebben een coverfoto. En 9/10 hebben een profielfoto –meestal in de 

vorm van een (bedrijfs- of organisatie)logo.  

 Ook het aantal dagen dat zit tussen de laatste post (de 1st zichtbare post) en de 20ste post 

werd geteld om de activiteitsgraad te meten. Gemiddeld zitten er 7.6 dagen tussen post 1 en 

post 20. 20 posts op 7.6 dagen komt ongeveer overeen met 20 posts per week. Er zitten 

slechts 2 dagen tussen de 20 meest recente posts bij ‘Lucien Engelen’, ‘112Bollenstreek’, 

‘HVZeeland.nl’ en Skipr en 20 dagen bij ‘minVWS’ en het ‘Trimbos-instituut’. Er wordt dus 

vaak meermaals gepost per dag op de Twitteraccounts (zie Tabel 21).  
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Tabel 21: Indicatoren van activiteit o.b.v. aanal posts per 5 dagen en aantal dagen tussen de 20 meest recente post bij de 10 
grootste Twitteraccounts in deze studie  

 Eind januari 2013 Midden april 2014 

 # posts laatste 5 dagen # dagen tussen 20 posts 

Vilans 28 3 

ZorgkaartNederland 1 8 

Zorg & ICT nieuws 21 9 

Lucien Engelen (persoon) 37 2 

112Bollenstreek (brand, ongeval) 50 2 

Trimbos-instituut 5 20 

Skipr 48 2 

Zorg + Welzijn 21 8 

HVZeeland.nl (brand, ongeval) 100 2 

MinVWS (ministerie) 1 20 

Gemiddelde 31.2 7.6 

Hoe minder dagen tussen de 20 meest recente posts, hoe meer posts op 5 dagen (correlatie(8)=-69). 

2.4.2. Analyse van de inhoud van deze grootste Twitteraccounts 
De 20 meest recente posts werden per Twitteraccount bekeken. Zo zijn er 200 posts weerhouden (de 

20 recentste posts van 10 Twitteraccounts). Onderstaand wordt een niet-limitatieve beschrijving 

gegeven van een SWOT analyse. Bij het doorlezen van alle posts en reacties, vielen volgende zaken 

op: 

Er worden gemiddeld 4.55 RT (retweets) gegeven aan een post (=910/200), 110 van de 200 posts 
krijgen één of meer RT (=55%), en gemiddeld gaat men 0.67 tweets tot de favorieten maken 
(=134/199), of 28/199 posts worden één of meer keer favorieten (=14%).  

Bij Twitter blijken posts met een YouTube filmpje meer geretweet en meest als favoriet opgenomen 
dan tweets met een fotolink, tweets zonder link en dan die tweets die een rechtstreekse conversatie 
blijken te zijn tussen private personen (@).  

Tabel 22: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van soort link of drager binnen de 10 
grootste (en onderzochte) Twitteraccounts  

 # initiële posts # RT  Index RT # favorieten  Index favoriet 

YouTube 6 42/6 7 9/6 1.5 

Link 132 593/132 4.49 88/132 .67 

Foto 21 107/21 5.10 14/20 .7 

Conversatie 9 7/9 .77 2/9 .22 

Niks 28 109/28 3.89 15/28 .54 

 

Bij Twitter blijken berichten komende van een andere persoon dan van de administrator of eigenaar 
van de Twitteraccount, én berichten die de beheerder van een ander persoon (op zijn beurt) retweet 
meer geretweet, dan tweets die van de beheerder zelf komen. Maar de eigen tweets (zelf 
gegenereerde tweets) worden wel meest als favoriet opgeslagen/gemarkeerd. 
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Tabel 23: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van ‘inzender van post’ binnen de 10 
grootste (en onderzochte) Twitteraccounts  

 # initiële posts # RT  Index RT # favoriet  Index favoriet 

Zelf  173 727/173 4.20 107/172 .62 

Ander  7 56/7 8 4/7 .57 

Zelf een RT gedaan 20 127/20 6.35 23/20 1.15 

 

De Twitteraccounts kunnen grosso modo ingedeeld worden in 3 soorten m.b.t. het doel en de 

doelgroep. De posts werden ondergebracht in onderstaande classificatie (zie klasse). Het aantal 

retweets (RT) en favorieten op het totaal aantal posts (per klasse) resulteert in een index die 

aangeeft hoeveel participatie (web 2.0 actie) er is. Hoe hoger de index, hoe meer reacties en 

interacties, en hoe meer web 2.0 de Twitteraccount aangewend heeft.  

Een tweet met een vraag blijkt meest geretweet, gevolgd door een informatieve tweet. Een 

persoonlijke aanspreking/tweet (@JanJanssens) (conversatie) wordt het minst geretweet. Hetzelfde 

stramien tekent zich uit m.b.t. ‘het tot een favoriete tweet maken’ (zie Tabel 24). De 3 soorten 

worden kort in de volgende puntjes toegelicht. 

Tabel 24: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van soort posts binnen de 10 grootste (en 
onderzochte) Twitteraccounts   

Klasse  # initiële posts # RT  Index RT # favoriet  Index favoriet 

Informatie/mening 
aanbiedend  

169 802/169 4.74 122/169 .73 

Vraag stellend aan 
volgers  

8 97/8 12.12 9/8 1.12 

Persoonlijke 
aanspreking 

23 11/23 .48 3/12 .13 

 

2.4.3. Professionaliseren en informeren van grote publiek 
Er zijn de (organisatie)accounts die over een thema of sector informatie verdelen en verspreiden, 

specifiek over zorg, gezondheid, welzijn en/of ICT en apps die hiervoor ingezet of ontwikkeld werden. 

De informatie belicht zowel politieke issues, komende events, of resultaten van onderzoek. De 

tweets zijn gericht aan het grote publiek. Vilans, zorgkaartNederland, Zorg en ICTS, Skipr, minVWS, 

Trimbos-instituut, Zorg + Welzijn kunnen we tot deze categorie rekenen. Tweets zijn bijvoorbeeld: 

Hebben patiënten echt wat te kiezen in de huisartsenpraktijk? Vul de vragenlijst in. 

Kennisplein ‘Zorg voor beter’ biedt nu alles over palliatieve zorg, zorg aan cliënten die ongeneeslijk ziek 
zijn. 

5 redenen voor nauwe samenwerking in de dementiezorg 

Drie leveranciers behalen het WDTM-keurmerk woonzorgtechnologie  

Cormel IT Services sluit partnerovereenkomst met InterSystems  

Alle presentaties GGZ Kennisdag 2014 ‘Werken werkt’ 

Aantal rokers stabiel, gebruik e-sigaret stijgt: Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 
jaar roker 
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2.4.4. Mededelingen van regionale hulpdiensten  
Twee grote Twitteraccounts geven (continu en in real time) updates van kleine en grote auto-

ongevallen, brand, plunderingen en andere incidenten, die plaatsvinden in een bepaalde regio en 

waarvoor hulpdiensten ingeroepen worden. 112Bollenstreek en HVZeeland.nl kunnen we tot deze 

categorie rekenen. Tweets zijn bijvoorbeeld: 

Vanmorgen rond 08.00 uur een jongen van 17 aangehouden die zijn vader bedreigde met een mes. 
Onderzoek door recherche 

Een 19-jarige Leidenaar reed rond middernacht in Oegstgeest opzettelijk een bestuurder van een 
scooter aan. Aangehouden poging doodslag 

 

2.4.5. Personal brandbreeding30 
Tweets van bijvoorbeeld Lucien Engelen zijn enerzijds en vooral ook informatief (zoals Vilans, 

minVWS, …) (zie eerste printscreen). Tegelijk hebben ze ook veel weg van een soort personal 

brandbreeding, net zoals de tweets van Pedro De Bruyckere, Guillaume Van der Stighelen, Jo 

Caudron, of Clo Willaerts. De verzender/persoon is van een bepaald domein zeer goed op de hoogte, 

kan (heel) ad rem, alert en spitsvondig tweets opstellen en cureert31 als het ware content voor 

anderen (zie deelrapport 1, literatuuroverzicht). Dit maakt dergelijke accounts/personen interessant 

om volgen en/maar plaatst hen tegelijk als persoon (mogelijks ongewild) centraal.  

 

Anderzijds komen er ook tweets uit de persoonlijke levenssfeer (die niks met zorg of welzijn te 

maken hebben, maar met privézaken, reizen of opmerkingen over het WK bijvoorbeeld) en/of tweets 

specifiek naar personen gericht (via @). Bij Twitter draait het om informatie- en kennisdelen, toch 

                                                           
30 Brand = merk, voor personen: identiteit, imago en reputatie. Brandbreeding = zichzelf in de kijker plaatsen of 
zichzelf zo tonen en positioneren zoals men dat (strategisch) graag wilt. Bij een geslaagde brandbreeding wordt 
men tevens al snel als expert of goeroe aanzien in een bepaald gebied. 
31 Cureren is relevante informatie verzamelen, filteren en presenteren aan de volgers, fans of leden. 



Arteveldehogeschool           WWWelzijn 2.0: over Sociale Netwerksites in het welzijnswerk  62 

 

zeker als Twitter zakelijk/informatief ingezet wordt. Deze informatie moet van toegevoegde waarde 

zijn. Men moet z’n volgers een reden geven om te blijven volgen. Buiten deze (stroom aan) 

informatie draait Twitter, net zoals alle SNSs, om personen en zijn ze rond ego’s geconstrueerd (zie 

deelrapport 1, literatuuroverzicht). Twitteraars willen zichzelf tonen. Volgers op hun beurt zijn ook 

nieuwsgierig en willen meer over de personen die ze volgen te weten komen. Wanneer een 

twitteraar ook persoonlijke gedachten en activiteiten deelt, bouw men een intiemere band op met 

z’n volgers. Volgers kunnen een profiel/persoon leren kennen zonder hem/haar echt persoonlijk 

ontmoet te hebben.  

Onderstaand een voorbeeld van enkele tweets die meer in de persoonlijke sfeer te situeren zijn dan 

in de informatieve/professionele sfeer.  

 

Beide tweets hebben dus een plaats (op Twitter). Sommige bronnen (blogposts) geven melding dat 
de verdeling tussen de zakelijke en persoonlijke tweets 80-20% zou moeten benaderen, waarbij 80% 
van de tweets best uit zakelijke en 20% uit persoonlijke tweets bestaat32. 

Voorts, en zeker met betrekking tot de (personal) brandbreeding, is het ook typisch aan Twitter dat 

er (publiekelijk) over en weer getweet wordt en er (subtiel) (publiekelijk) complimentjes uitgestrooid 

worden. Onderstaande printscreen illustreert dit. 

                                                           
32 (De Aanhouder, 2013) (De Beule, 2013) (Blasingame, z.d.) (Malita, 2011) 
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2.5. (open) Facebookgroepen  
Om in te schatten of een account binnen Facebook een groep is, kan men zich baseren op de 

volgende kenmerken.  

 

Een Facebookgroep heeft (doorgaans): 

 Een join knop. 

 Members, en geen fans. 

 Een startpagina, met rechts in een apart venster een ‘about’.  

 In het hoofdpaneel staan de updates. Deze updates kunnen door elk lid (member) gemaakt 

worden, en ze verschijnen op het hoofdpaneel. 

 Eerst wordt de account getoond van wie de update indiende (blauwe account), daarna pas 

de update.  

 Op deze update kunnen andere leden liken of commentaren plaatsen. 

 

2.5.1. Afbakening en beschrijving van de 10 grootste (open) Facebookgroepen 
De 10 grootste Facebookgroepen (grootste o.b.v. aantal leden) werden geselecteerd uit de (in 2.1. 

beschreven) 52 gevonden Facebookgroepen. Daarvan hadden we enkel inzage in en omschrijven we 

zodoende enkel de open groepen. We zijn er ons van bewust dat er veel interessante informatie te 

vinden is binnen gesloten en geheime groepen, betreffende posts, interactie, participatie en 

disclosure, maar als observerende participant deelnemen aan dergelijke groepen leek ons 

(deontologisch) niet aangewezen. Ons lid maken van dergelijke gesloten en geheime groepen 

behoeft een persoonlijke vraag aan en een uitgebreide duiding bij de beheerders van de 

Facebookgroepen, en behoeft misschien ook transparantie naar en toestemming van alle leden uit 
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dergelijke groepen (informed consent). Deze aanpak bleek binnen het tijdsbestek van dit 

onderzoek(sdeel) niet haalbaar. Eén organisatie – die persoonlijk gevraagd werd of we observerend 

lid mochten zijn van een geheime groep – gaf ons uitdrukkelijk geen toestemming en 

beargumenteerde uitvoerig waarom dit deontologisch moeilijk was. Het vertrouwen (m.b.t. 

disclosure) en de openheid van de leden (en de beheerder) binnen de geheime groep zou in het 

gedrang komen. Er zal via ander/verder onderzoek meer inzicht moeten verkregen worden m.b.t. de 

werking van dergelijke gesloten en geheime Facebookgroepen. 

Tabel 25: (Stijging in) aantal leden over 1 ½ maand tijd van de 10 grootste Facebookgroepen in deze studie  

 
N midden 
maart 
2014 

N eind 
april 2014 

Evolutie 1 
½ maand 

Dieren welzijn (een groep om dierenspullen te koopt te stellen) 117 114 -3% 

Zorgcentrum Nieuw Rijsenburgh (één zorgcentrum) 157 171 +9% 

NHL, Social Work: Laten We Welzijn (een hogeschool rond SW) 302 344 +14% 

De Zorg in Nederland (professionaliseringgroep) 305 332 +9% 

Massaal geen zorgverzekering meer betalen?! (een 
protestgroep) 

318 340 +7% 

Welzijn voor alle honden voor de minderbedeelden (één 
vrijwilligster die gratis diensten en informatie aanbiedt) 

382 382 0% 

Welzijnspraktijk Biervliet (particuliere wellness groep) 457 452 -1% 

Een degelijk preventiebeleid is heel noodzakelijk! (inactieve site, 
270 Arabische namen, veel nicknames, een aantal Mechelse 
politici, veel leden maar er wordt niks gepost) (Vlaams) 

571 566 -1% 

Schuldbemiddeling zorgt voor nog meer schulden! (een 
protestgroep rond/van 1 persoon) (Vlaams) 

1234 1192 -3% 

Hulpverleningsforum.nl (informatie over verdwijningen, 
brandweer, koolmonoxide) 

1860 1941 +4% 

Gemiddeld 570 583 +4% 

N=aantal leden 

Naast de posts (2.5.2.-2.5.6.) werden ook een paar vormelijke aspecten van deze 10 grootste 

Facebook open groepen geanalyseerd. Volgende zaken vielen te noteren:  

 Eerst en vooral, en opmerkelijk, werden geen (behalve één) open Facebookgroepen 

gevonden rond/over/voor welzijn, zoals het onderzoek a priori inhoudelijk voor ogen had en 

veronderstelde te vinden. Waar de zoektocht wél in congruente resultaten resulteerde op 

het LinkedIn- en Twitterplatform m.b.t. de inhoudelijke afbakening, resulteerde het zoeken 

met diezelfde welzijnssector-gerelateerde termen binnen Facebook niet tot SN die echt met 

welzijn bezig zijn. De grootste open Facebookgroepen die gevonden werden o.b.v. de 8 à 12 

termen, hebben een ander doel en een andere doelgroep dan welzijnswerkers/professionals, 

cliënten/hulpvragers, intermediairs, sponsoren of vrijwilligers (zie verder, 2.5.3.).  

 De Facebookgroepen tellen ook weinig leden. In elk geval veel minder dan de 

LinkedIngroepen. De ‘grootste’ open groep telt 1.941 leden (Hulpverleningsforum.nl), de 10de 

grootste open groep (bekomen via de zoekmethode met 8 à 12 termen) telt amper 114 leden 

(dieren welzijn), gemiddeld tellen de 10 grootste open Facebook groepen binnen de 

welzijnssector 583 leden (zie kolom 3 in Tabel 25).  
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 Het aantal leden is in deze 10 groepen 4% gestegen op 1 ½ maand tijd (laatste kolom Tabel 

25), maar er zijn er evenveel (licht) gedaald in aantal als gestegen! Een aantal leden (tot 3% 

op 1 ½ maand) schrijven zich uit bepaalde open groepen uit. 

 2 van de gescreende Facebookgroepen werken met beheerders die een nickname gebruiken 

(de protest groep ‘massaal geen zorgverlening meer betalen’ en de wellnessgroep 

‘welzijnspraktijk Biervliet’). Van de groep ‘een degelijk preventiebeleid is heel noodzakelijk!’ 

is de administrator of beheerder zelfs niet gekend33. Bij protestgroepen zijn er ook af en toe 

leden met nicknames, en zijn deze leden dus anoniem: bv., ‘Ruff Diamond’ ‘mams met kids’, 

‘copacabana copacabana’, ‘inn oxis’ of ‘Freedomfighter Limburg’. 

Tabel 26: Indicatoren van activiteit o.b.v. aanal posts per 5 dagen en aantal dagen tussen de 20 meest recente  post bij de 
10 grootste Facebookgroepen in deze studie  

 
Midden maart 
2014 

Eind april 2014 

 
# posts laatste 5 
dagen 

# dagen tussen 20 
posts 

Dieren welzijn (een groep om dierenspullen te koopt te 
stellen) 0 85 

Zorgcentrum Nieuw Rijsenburgh (informatie over de 
bouwvorderingen van één zorgcentrum) 2 39 

NHL, Social Work: Laten We Welzijn (een hogeschool 
rond Sociaal Werk) 26 7 

De Zorg in Nederland (professionaliseringgroep) 46 3 

Massaal geen zorgverzekering meer betalen?! (een 
protestgroep) 1 17 

Welzijn voor alle honden voor de minderbedeelden (één 
vrijwilligster die gratis diensten en informatie aanbiedt) 5 40 

Welzijnspraktijk Biervliet (particuliere wellness groep) 1 218 

Een degelijk preventiebeleid is heel noodzakelijk! 
(inactieve site, 270 Arabische namen, veel mensen met 
een nickname, een aantal Mechelse politici, veel leden 
maar er wordt niks gepost) 0 1195 

Schuldbemiddeling zorgt voor nog meer schulden! (een 
protestgroep rond/van 1 persoon) 0 52 

Hulpverleningsforum.nl (informatie over verdwijningen, 
brandweer, koolmonoxide) 0 52 

Gemiddelde 
8.1 

170.8 of  
37 (zonder outliers) 

Hoe minder dagen tussen de 20 meest recente posts, hoe meer posts de laatste 5 dagen (correlatie(8)=-25). 

 Bij 4/10 Facebookgroepen was de titel niet duidelijk of dekte de groepstitel niet direct de 

lading van de groep. 2/10 groepen hebben geen beschrijving en 2/10 groepen hebben een 

heel erg korte en minder zeggende beschrijving (‘betaal geen cent meer aan zorgverzekeraar’ 

bij de protestgroep ‘Massaal geen zorgverzekering meer betalen?! En ‘ditjes en datjes’ bij de 

groep Zorgcentrum Nieuw Rijsenburgh (een zorgcentrum)). 

                                                           
33 Het kan gebeuren dat een beheerder van een Facebookgroep zichzelf verwijdert als beheerder. Was deze persoon de 

enige beheerder van de pagina dan heeft de groep een probleem. Op dat moment is er geen beheerder meer voor de groep 
en zweeft de groep rond zonder dat er een beheerder bij kan. Mensen kunnen gewoon reageren en fan worden en spam 
achterlaten. De initiële beheerder kan ook reageren, maar niet meer als beheerder. Hij/zij kan niets meer aanpassen of 
verwijderen. http://ernohannink.nl/doen-beheerder-toevoegen-aan-je-facebook-pagina-facebook-groep/  

http://ernohannink.nl/doen-beheerder-toevoegen-aan-je-facebook-pagina-facebook-groep/
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 Er zijn in 2/10 groepen regels geformuleerd. Nergens is een link naar een eigen website 

geformuleerd. 

 Een Facebookgroep telt doorgaans 1 tot 2 beheerders, gemiddeld 1.3. Eén groep heeft geen 

administrator, of tenminste, die is niet zichtbaar (de groep ‘een degelijk preventiebeleid is 

heel noodzakelijk’). 

 Slechts 2/10 groepen hebben een coverfoto (op Facebookgroepen kan je geen profielfoto 

plaatsen, dus die is sowieso bij geen enkele groep te vinden).  

 Ook het aantal dagen dat zit tussen de laatste post (de 1ste zichtbare post dus) en de 20ste 

post werd gemeten om de activiteitsgraad te meten. Gemiddeld zitten er 170 dagen tussen 

post 1 en post 20, wat vooral te wijten is aan 2 outliers, de inactieve site ‘een degelijk 

preventiebeleid is heel noodzakelijk’ en ‘welzijnspraktijk Biervliet’. Worden deze outliers 

buiten beschouwing gelaten, dan zitten er gemiddeld 37 dagen tussen de laatste post en de 

op 20 na laatste post. 20 posts op 37 dagen komt overeen met 3.78 posts per week. Er zitten 

slechts 3 dagen tussen de laatste en 20ste post bij ‘De Zorg in Nederland’ (een groep ter 

professionalisering) en 85 dagen bij ‘dieren welzijn’ (een groep waar voornamelijk één 

persoon spullen (door)verkoopt voor dieren).  
 

2.5.2. Analyse van de inhoud van deze grootste Facebookgroepen 
Ook voor deze analyse werden de 20 eerste posts per Sociaal Netwerk (hier Facebookgroepen) 

bekeken. Zo zijn er 188 posts weerhouden (de 20 eerste posts van de 10 Facebookgroepen, 

tenminste, als er 20 posts waren). Onderstaand wordt een niet-limitatieve beschrijving gegeven van 

een SWOT analyse. Bij het doorlezen van alle posts en reacties, vielen volgende zaken op. 

Er worden gemiddeld 4.02 likes gegeven aan een post (=756 totaal aantal likes op 188 initiële posts). 
126 van de 188 posts krijgen één of meer likes (=67%). Gemiddeld worden er 1.37 commentaren 
gegeven (=258/188), of 68/188 posts krijgen één of meer commentaren (=36%). Er wordt minder 
vaak een commentaar gegeven op een post dan een like. 

We brachten de posts onder in onderstaande classificatie (zie Klasse). Het aantal likes en 

commentaren op het totaal aantal posts (per klasse) resulteert in een index die aangeeft hoeveel 

participatie (web 2.0 actie) er echt is. Hoe hoger de index, hoe meer reacties en interacties, en hoe 

meer web 2.0 de Facebookgroep aangewend werd. De posts die een eigen mening geven, een 

mening, discussie of interactie vràgen krijgen meest commentaren. Posts met een personal touch 

(een foto van de organisatie of van een persoon uit de community, een quote) krijgen de meeste 

likes.  

Tabel 27: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van soort posts binnen de 10 grootste (en 
onderzochte) Facebookgroepen  

Klasse # initiële posts # likes  Index likes # comments  Index comments 

(Zelf)promotie 45 108/45 2.4 9/45  0.2 

Informatie  31 14/31 0.45 24/31   0.77 

Vraag naar 
medewerking 

14 22/14 1.57 13/14 0.93 

Eigen mening 15 25/15  1.67 30/15   2.00 

Discussie 9 37/9 4.11 47/9 5.22 

Interactie 13 42/13 3,23 51/13 3.92 

Personal touch 40 487/40 12.17 79/38 2.07 
Er waren een aantal posts die enkel een tag inhielden, een verwelkoming van een nieuw lid, of in het Arabisch 

stonden, waardoor ze niet gequoteerd werden in de classificatie. 
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Bij de Facebookgroepen blijken posts met een YouTube filmpje meer geliket en becommentarieerd, 
dan die met een interne link (link naar de eigen organisatie) en die meer dan die met een link naar 
een andere organisatie of website. Posts met een foto worden meer geliket dan posts met een prent 
(genre bloem met tekst, of cartoon), en die meer dan posts met een YouTube link. YouTube filmpjes 
en tekstuele posts lokken wel meest commentaren uit. 

Tabel 28: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van soort link en drager binnen de 10 
grootste (en onderzochte) Facebookgroepen  

 # initiële posts # likes  Index likes # comments  Index comments 

YouTube 13 60/13 4.62 41/13 3.15 

Externe link 45 75/45 1.67 19/45 0.42 

Interne link 5 15/5 3 0/5 0 

 # initiële posts # likes  Index likes # comments  Index comments 

foto 51 354/51 6.94 60/51 1.18 

prent 23 116/23 5.04 21/23 0.91 

tekst 44 133/46 2.89 117/44 2.66 

 

Bij de Facebookgroepen blijken posts komende van (een van) de groepsbeheerder(s) meer geliket, 

en een beetje meer becommentarieerd, dan posts die komen van leden van de groep. Enkel in één 

groep (Zorgcentrum Nieuw Rijsenburgh) wordt heel vaak en heel positief gereageerd op de 

vorderingen van de bouw van een (nieuw) zorgcentrum, waar de foto’s van de vorderingen 

stelselmatig door een bepaald lid gepost worden (9/20) (zie ‘bepaald lid’ in Tabel 29 en zie 

printscreens) 

Tabel 29: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van inzender van de posts binnen de 10 
grootste (en onderzochte) Facebookgroepen   

 # initiële posts # likes  Index likes # comments  Index comments 

Beheerder 93 326/93 3.51 139/90 1.54 

Lid  83 226/83 2.72 84/82 1.02 

Bepaald lid 9 204/9 22.67 34/9 3.78 

 

2.5.3. Doelgroep: zeer divers, echter, weinig welzijn-gerelateerd  
De onderzochte groepen waren zeer divers in doel(groep) en gebruik. Daardoor zijn enkele zaken die 

onderstaand besproken worden vaak op een bepaalde groep van toepassing. Algemeen viel op en 

dient opgemerkt:   

 dat de bevindingen over de Facebookgroepen heen minder te veralgemenen zijn dan die 

over de LinkedIngroepen heen;  

 dat er slechts één open Facebookgroep echt over/rond welzijn handelt, de andere ‘grootste’ 

Facebookgroepen gaan over andere zaken dan welzijn, zorg- of hulpverlening, zoals in het 

onderzoek a priori inhoudelijk vooropgesteld was (zie ook deelrapport 1, literatuuroverzicht);  

 dat gesloten en geheime groepen niet zijn bestudeerd in deze sectie. 

De open Facebookgroepen die wij onder de loep namen, richtten zich allemaal naar een heel typisch, 

maar ander publiek of naar een andere doelgroep, zij het: 

 medewerkers en bewoners en sympathisanten van een zorgcentrum (in aanbouw),  

 sympathisanten van en sponsors voor minder bemiddelde mensen met een hond, alsook 

voor deze minderbedeelde mensen zelf,  
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 studenten, docenten, oud-studenten en werkveld van een hogeschool,  

 een groep gelijkgezinden die tegen de huidige zorgverzekering (Nederland) of een 

onveiligheidsgevoel (Vlaanderen/Mechelen) is,  

 een groep sympathisanten, mensen met empathie en kennissen van een persoon die in een 

schuldbemiddelingssituatie terechtgekomen is en daarover zijn mening ventileert, 

 2 profit organisaties die een Facebookgroep gebruiken voor verkoop van goederen of 

diensten, 

 één echte professionaliseringsgroep (die informatie aanreikt),  

 een groep waar mededelingen van de regionale hulpdiensten gemeld worden. Deze groep 

post interventies van brandweer, opsporingsberichten, verwittigingen tegen koolmonoxide 

en dergelijke. 

Dit gegeven dat bepaalde termen die wel resulteren in SN binnen de welzijnssector op LinkedIn en 

Twitter maar niet op Facebookgroepen, kan een belletje doen rinkelen en een trigger en aanzet 

vormen bij welzijnsorganisaties om ook op (open) Facebookgroepen meer visibel te worden o.b.v. 

bepaalde zoektermen, die toch niet irrelevant zijn voor de welzijnssector.  

2.5.4. Web 1.0 

Web 1.0: like …. kortstondig, hevig en … inactief 

Er blijken een aantal momentane Facebookgroepen te bestaan, met een snel stijgende curve in 

aantal leden, die echter inactieve groepen zijn (geworden). Bijvoorbeeld, de groep ‘Een degelijk 

preventiebeleid is heel noodzakelijk!’ is een inactieve, oudere groep, zonder aantoonbare beheerder, 

zonder posts (na de eerste 8), maar die wel veel leden telt. Blijkbaar trok deze groep veel aandacht, 

en resulteerde de groep in veel leden, maar mogelijks hebben deze een proteststem willen geven 

(vooral Mechelaars van allochtone origine en politici – om vinger aan de pols te houden? – zijn lid 

van deze groep), eerder dan dat er veel informatie of gevoelens uitgewisseld worden. Er is zelfs 

iemand die de groep liket en steunt maar letterlijk vraagt ‘wat steun ik dan’ (zie printscreen). 
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Web 1.0: het delen van informatie … of van gevoelens ? 

In de Facebookgroepen wordt er niet zozeer pure informatie aangeboden, op web 1.0 wijze. Er 

wordt zelfs weinig informatie aangeboden, de groepen richten zich eerder tot groepsleden om te 

communiceren over organisatorische of logistieke vorderingen (zorgcentrum) en dito weetjes 

(hogeschool), over persoonlijke ergernissen of besognes (schuldbemiddeling, zorgverzekering) of 

over persoonlijke stokpaardjes (hulp voor honden van minder bedeelden). Hoewel de (open) 

Facebookgroepen kunnen worden ingezet om te professionaliseren (zie printscreen) en om 

informatie aan te reiken, bleken ze in dit onderzoek eerder als communicatiemiddel ingezet te 

worden om gevoelens, frustraties of ‘andere’ informatie te delen. De taal is gedurfder en informeler 

dan bij de LinkedIngroepen, zeker bij de protestgroepen. En blijkbaar worden de informatieve posts 

zelfs minst gesmaakt, ze krijgen het minst aantal likes en commentaren, dan de gevoelsuitingen.  
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Web 1.0: de Facebookgroep als flyer of online shop  

Er werd in 2 groepen enkel aan zelfpromotie gedaan en deze groepen werden profit i.p.v. non-profit 

ingezet (‘de welzijn Biervliet wellness’ groep en de groep ‘dieren welzijn’). Echter, daarvoor dient een 

Facebookgroep eigenlijk niet (zie deelrapport 1, literatuuroverzicht en 3.3). Beter zoekt men z’n 

toevlucht tot Facebookpagina’s voor deze doelstelling. Deze groepen bevatten ook enkel posts van 

de beheerder en nauwelijks likes of commentaren. De groep rond dierenwelzijn is zelfs een soort 

online shop, zij het dat ‘anderen’ hun materiaal mogen posten en te koop stellen (aldus de regels in 

de groep), maar in praktijk wordt vooral materiaal van de beheerder te koop gesteld. 

De groepen rond andere topics, onderwerpen, thema’s of met andere doelen i.p.v. rond en over 

een organisatie, merk of bedrijf, kregen meer geanimeerde conversaties en meer likes. 

2.5.5. Web 2.0 

Web 2.0: (niet tussenkomen in) een pittige polemiek  

In een bepaalde informatieve Facebookgroep (de Zorg in Nederland) zijn er veel (topic-gerelateerde 

en relevante) posts, waaronder linken naar krantenartikels, de NOS of andere media. Er wordt ook af 

en toe geliket, becommentarieerd en heen-en-weer gediscussieerd. Het blijkt wel vooral dat één 

(dominant) lid de meeste informatie ‘pusht’. Er komen dus heel veel berichten van één persoon 

(18/20) die niet de administrator is. Op zich is dat niet erg, er is een trekker nodig. Een beheerder kan 

daar alleen maar dankbaar voor zijn, toch moet de beheerder van de groep alert blijven. Als een 

andere persoon – dan deze trekkersfiguur – eens iets post, krijgt hij te horen: ‘deze post is al gepost’ 

(zie printscreen). Ook ontstaat er af en toe een interactieve discussie of polemiek (tussen dezelfde 

twee leden). Iemand afstraffen omdat hij/zij iets post dat al gepost is, is not done binnen een SN. Een 

smiley plaatsen na een dergelijke vermanende opmerking helpt niet om de negatieve impressie om 

te keren. Hier (en bij hoog oplopende polemieken) zou een actievere tussenkomst van de beheerder 

of een evenwichtiger variatie in influential contributors de groep ten goede komen. Als 2 leden op 

een aantal posts hevig reageren, komt een administrator eigenlijk best tussenbeide, liefst op een 

humoristische en/of verzoenende manier.  

 

Web 2.0: wees welkom  

In een groep (Hulpverleningsforum.nl) verwelkomt de administrator elk lid. 14 van de 20 gescreende 

posts waren verwelkomingen. Dit is enerzijds wel heel motiverend en belonend, maar als een extern 

persoon wilt zoeken wat er gepost is op de groep, wat the core posts zijn, werken al die welkom-

posts storend.  
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Je ziet door het bos (de welkom-posts) de bomen (de andere posts) niet meer. Anderzijds, slechts 

sporadisch iemand verwelkomen, is uiteraard niet leuk voor de andere, niet-welkom-geheten leden. 

Op die manier plaats je die enkelen op een piëdestal en de rest niet. Dit kan demotiverend werken 

voor de niet-vermelde leden.  

Web 2.0: personal touch elementen  

De groep die enkel maar personal touch posts plaatst (Zorgcentrum Nieuw Rijsenburgh), in de vorm 

van foto’s over de vorderingen van de bouw van een zorginstelling, en verder geen informatie post 

over bv., een wet, een zorgthema, … krijgt toch heel veel likes. Veel ander gewin voor de leden is er 

evenwel niet bij. Als dat de opzet van de groep is/was, hoeft ook dit geen probleem te vormen, 

uiteraard, zelfs al wordt hiermee ruimschoots het 30% aandeel personal touch overschreden.  

Deze ondersteunende groep (community) later gebruiken voor en uitbreiden naar meer dan enkel 

foto’s en updates over de vorderingen van een zorginstelling, en inzetten voor meer inhoudelijke 

issues en debatten, is misschien een opportuniteit.  
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Web 2.0: op zijn best indien men (zich) anoniem kan uiten ? 

‘Massaal geen zorgverzekering meer betalen?!’ is een protestgroep met veel nicknames zoals ‘inn 

oxis’ of ‘FreedomFighter Limburg’. Sommige uitingen zijn (hierdoor) behoorlijk rebels (tot negatief), 

maar er is wél veel interactie. De groep duidt ook en geeft ook (zij het alternatieve) informatie over 

de zorgverzekering, bv., over onzin van borstkankerscreening. In een protestgroep (op Facebook) 

komen gelijkgezinden samen –al dan niet met nickname. Voor dergelijke doelstelling is Facebook een 

uitermate handig en effectief medium. Het medium bereikt (daardoor) een zeer hoge graad van 

interactie, zoals (vroegere) fora dat deden/doen. Het doel is daarbij zelfs niet altijd zo véél mogelijk 

mensen te bereiken en te informeren, maar eerder gelijkgezinden te vinden en daarmee te 

interageren. Enkele voorbeelden van interacties: 
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Web 2.0: op zijn best voor emotionele steun ? 

Ook de steunbetuigingsgroep ‘Schuldbemiddeling zorgt voor nog meer schulden!’ is eerder een soort 

protestgroep, al is de groep gemaakt door en rond één persoon die verwikkeld is geraakt in een 

echtscheiding en schuldbemiddeling en die zijn kinderen niet meer mag zien van zijn ex-vrouw (en 

dergelijke meer). De groep wordt een steungroep, waar veel mensen lid van zijn, en waar veel 

interactie plaatsvindt. Het gaat duidelijk niet over informatie maar over het delen van gevoelens en 

frustraties. Merk op dat niet iedereen lid wou worden van deze groep, maar toegevoegd werd34. De 

allereerste post in deze groep is een document dat geplaatst is door de beheerder die tevens de 

gedupeerde is, met de vraag wat ‘men ervan vindt’. Dergelijke vraag is een uitstekende en efficiënte 

manier om interactie en meningen van anderen te krijgen op een SN. Enkele printscreens van 

conversaties in deze groep. 

 

                                                           
34 Je kan namelijk persoonlijke vrienden (i.e., mensen die met je gelinkt zijn op je persoonlijk Facebookprofiel) 
zélf, als administrator, toevoegen aan een groep die je creëerde en beheert.  
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Web 2.0: op zijn best bij/in een echte (offline) community ? 

De groep voor studenten en docenten (en geïnteresseerden) van een bepaalde hogeschool gebruikt 

de Facebookgroep ideaal. Een gezonde mix van leuke welzijn en sociaal werk gerelateerde filmpjes, 

personal touch items (foto’s van klassen, zie printscreen), het gebruik van humor bij een post die 3x 

wordt geplaatst (telkens onder een andere titel, alsof dat niet opvalt bij de echte volger van een 

groep , zie printscreen), en informatieve posts (bijvoorbeeld ter vervanging van het 

schoolnetwerk), informatie over stage, getuigenissen van voorbije en lopende stages, …. Posts 

worden heel vaak van een vraag naar interactie voorzien: bijvoorbeeld ‘Wat denken jullie’ en ‘Zou 

het bij ons Nederlanders ook werken?’ (zie printscreen). Ook deze manier van werken wordt steevast 

aangeraden om interactie uit te lokken op SN. 
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2.6. Facebookpagina’s 
Om in te schatten of een account binnen Facebook een pagina is, kan men zich baseren op de 

volgende kenmerken. Een Facebookpagina: 

 Heeft een like knop. 

 Heeft likes (fans), geen members. 

 Heeft een startpagina, met tabs bovenaan waar men bij de ‘about’ enkele specificaties vindt. 

 Daarna volgen updates, deze zijn allemaal gemaakt door en in naam van de account (in het 

voorbeeld door de Christelijek Mutualiteit zelf).  

 Eerst wordt de account getoond van wie de update indient (blauwe account, i.e., steeds CM 

zelf), daarna pas de update/tekst.  

 Anderen (fans) kunnen ook op de pagina posten, maar die posts bereiken het hoofdpaneel 

niet, tenzij de beheerder/manager zo een post ‘promoveert’ naar dat hoofdpaneel. Zo dat 

niet gebeurt, dan blijft de post - gemaakt door een derde -, in een kleiner (stiefmoederlijk) 

venster staan (hier: links onder) 
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2.6.1. Afbakening en beschrijving van de 10 grootste Facebookpagina’s 
Ook in deze analyse werden de 10 grootste Facebookpagina’s (o.b.v. aantal leden) van de (in 2.1. 

beschreven) 105 gevonden Facebookpagina’s in depth geanalyseerd. Nadat de Facebookpagina’s 

geliket werden, konden deze Sociale Netwerken verder onderzocht worden op (200) posts en 

interacties.  

Tabel 30: (Stijging in aantal) leden (over 3 ½ maand tijd) van de 10 grootste Facebookpagina’s in deze studie  

 
N midden 
maart 2014 

N begin juli 
2014 

Stijging 3 ½ 
maand 

Dag van de zorg 2614 2894 +11% 

ZorgEnWelzijnVacatures 2821 4568 +62% 

Welzijnszorg vzw ‘samen tegen armoede’ 2977 3030 +2% 

Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport 3289 3428 +4% 

Respect voor de massale hulpverlening aan Wetteren 4007 3987 -0,5% 

Zorgvoorelkaar 4388 5120 +17% 

Respect voor het snelle optreden van de hulpverlening 

op Pukkelpop 2011 

7012 6961 -1% 

Samen zijn we sterk – depressie NL BE 7369 8048 +9% 

Zorgpremie 9661 9579 -1% 

PFZW pensioenfonds zorg en welzijn 25112 26020 +4% 

Gemiddeld  6925 7364 +11% 

N=aantal fans/likers 

Naast de posts (zie hieronder 2.6.2.-2.6.6.) werden ook een paar vormelijke aspecten van deze 10 

grootste Facebookpagina’s onderzocht. Volgende zaken vallen te noteren:  

 Vele van deze Facebookpagina’s gaan niet – zoals LinkedInpagina’s – over organisaties maar 

over initiatieven, events, incidenten, … 

 De grootste pagina (PFZW pensioenfonds) telde begin juli 2014 26.020 fans, de kleinste 

pagina (dag van de zorg) telt 2.894 fans, gemiddeld tellen de 10 grootste Facebookpagina’s 

binnen de welzijnssector 7.363 fans (kolom begin juli 2014 in Tabel 30).  

 Het aantal fans is in deze 10 pagina’s flink gestegen op 4 maand tijd (laatste kolom 

bovenstaande tabel): 11% gemiddeld !  

 Het is standaard bij een Facebookpagina dat de administrator niet gekend is. Het is in de 

meeste gevallen wel duidelijk welke organisatie er schuilt achter een bedrijfspagina of 

merkpagina, maar niet welke persoon. De fans van de Facebookpagina’s zijn echter 

doorgaans niet anoniem. 

 Er werd bij 8/10 pagina’s een beschrijving gegeven in de vorm van een welkom of de 

doelstellingen van de Facebookpagina. Bij 7/10 Facebookpagina’s werd ook een link naar de 

eigen website meegegeven. 

 Geen enkele pagina postte regels. Vermoedelijk heeft dit met de intrinsieke macht van de 

administrator bij Facebookpagina’s te maken: de administrator is default volledig ‘baas’ over 

de pagina, en enkel zijn/haar posts zijn in het hoofdpaneel zichtbaar. Posts van derden 

komen ergens stiefmoederlijk en quasi onzichtbaar in een klein zijbalkje. De administrator 

kan die al dan niet zichtbaar zetten op het hoofdpanel (promoveren als het ware). Doorgaans 

– op de meeste Facebookpagina’s – gebeurt dit niet. Hier schuilt al een groot verschil tussen 

Facebookgroepen en Facebookpagina’s in web 2.0-ideologie, ownership en 
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gelijkwaardigheid. Bij Facebookgroepen is de mening van elk lid bijna evenwaardig als die 

van de beheerder. Bij Facebookpagina’s hebben de beheerders veel meer macht dan hun 

fans, in aanlevering van content. In beide gevallen kan de beheerder uitspraken of leden/fans 

verwijderen, maar bij Facebookpagina’s ligt een post van derden volledig in handen van de 

beheerder, die deze post ‘links’ kan laten liggen of kan promoveren naar iets echt zichtbaars. 

 Alle pagina’s hebben een profiel- en coverfoto gebruikt.  

 Ook het aantal dagen dat zit tussen de laatste post (de 1st zichtbare post dus) en de 20ste post 

werd geteld om de activiteitsgraad te meten. Gemiddeld zitten er 156 dagen tussen post 1 

en post 20. Eén en ander heeft te maken met de pagina’s waarop informatie, vorderingen en 

steunbetuigingen aangaande hulpverlening tijdens rampen geplaatst zijn, maar die 

ondertussen slapende pagina’s zijn, omdat de ramp(en) waarvoor de pagina’s opgericht 

waren, reeds meer dan een jaar voorbij zijn (Wetteren treinramp juni 2013; Pukkelpopdrama 

augustus 2011) (zie ook punt 2.6.6.). Indien die stilgevallen pagina’s weg worden gelaten uit 

de analyses, dan is de gemiddelde tijd 33 dagen. 20 posts op 33 dagen komt overeen met 4 

posts per week. Er zitten slechts 4 dagen tussen de laatste en 20ste post bij ‘samen zijn we 

sterk – depressie NL BE’. Er wordt op deze pagina dagelijks een groot aantal items gepost, 

meestal in de vorm van een prent van een dier, een engel, een hartje of een landschap, met 

een opbeurende of bezinnende tekst erbij. 

 

Tabel 31: Indicatoren van activiteit o.b.v. aantal posts per 5 dagen en aantal dagen tussen de 20 meest recente post bij de 
10 grootste Facebookpagina’s in deze studie  

 Midden maart 2014 Midden april 2014 

 
# posts laatste 5 
dagen 

# dagen tussen 20 
posts 

Dag van de zorg (Vlaams) 0 30 

ZorgEnWelzijnVacatures 8 18 

Welzijnszorg vzw ‘samen tegen armoede’ (Vlaams) 7 19 

Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport 6 14 

Respect voor de massale hulpverlening aan Wetteren 

(Vlaams)  0 330 

Zorgvoorelkaar 4 29 

Respect voor het snelle optreden van de 

hulpverlening op Pukkelpop 2011 (Vlaams) 0 967 

Samen zijn we sterk – depressie NL BE 38 4 

Zorgpremie 0 136 

PFZW pensioenfonds zorg en welzijn 7 18 

Gemiddelde 7 156.5  
(zonder de 2 
slapende pagina’s = 
33.5) 

Hoe minder dagen tussen de 20 meest recente posts, hoe meer posts de laatste 5 dagen (correlatie(8)=-33). 
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2.6.2. Analyse van de inhoud van deze grootste Facebookpagina’s 
Telkens werden de 20 eerste posts per Sociaal Netwerk (hier Facebookpagina) bekeken. Zo zijn er 

200 posts weerhouden (de 20 eerste posts van 10 Facebookpagina’s). Onderstaand wordt een niet-

limitatieve beschrijving gegeven (soort SWOT) van de Facebookpagina’s die onderzocht zijn. Bij het 

doorlezen van alle posts en reacties, vielen volgende zaken op. 

Er worden gemiddeld 15 likes gegeven aan een post (=3027 totaal aantal likes op 200 posts), 161 van 
de 200 posts krijgen één of meer likes (=80.5%), en gemiddeld 1.16 commentaren gegeven 
(=233/200 commentaren in totaal), of 75/200 posts krijgen één of meer commentaren (=37.5%). Er 
wordt minder vaak een commentaar gegeven op een post op een Facebookpagina, maar er wordt 
des te meer geliket.  

De posts werden ondergebracht in onderstaande classificatie (zie Klasse). Het aantal likes en 

commentaren op het totaal aantal posts (per klasse) resulteert in een index die aangeeft hoeveel 

participatie (web 2.0 actie) er is. Hoe hoger de index, hoe meer reacties en interacties, en hoe meer 

web 2.0 de Facebookpagina aangewend is. Blijkbaar krijgen informatieve posts heel veel likes, 

gevolgd door posts met een personal touch (prent, quote), een vraag naar medewerking of promotie 

met de eigen of een andere organisatie/pagina. Er wordt niet zoveel commentaar gegeven op de 

posts van de onderzochte pagina’s. 

Tabel 32: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van soort posts binnen de 10 grootste (en 
onderzochte) Facebookpagina’s  

Klasse # initiële 
posts 

# likes  Index likes # comments  Index 
comments 

(Zelf)promotie 31 323/31 10.42 36/31  1.16 

Informatie  39 777/39 86.33 38/39  .97 

Vacature  15 26/15  1.73 2/15  .13 

Vraag naar … 10 112/10  11.2 28/10  2.8 

Event  12 55/12 4.58 2/12 1.17 

Kritiek 9 0/9 0 0/9 0 

Personal touch 58 1470/58  25.34 (15.5*) 100/58 1.72 
* Zonder de heel hoge scores (outliers) binnen ‘respect voor de massale hulpverlening Wetteren’ (3 posts met 

246, 208, 117 likes) 

Bij de Facebookpagina’s blijken posts met een YouTube filmpje of foto niet per se meer geliket en 
becommentarieerd dan die zonder prent, foto of filmpje. Het blijkt meer pagina-afhankelijk te zijn 
(door de grote diversiteit aan soorten pagina’s) dan drager-afhankelijk, in tegenstelling tot wat in de 
literatuur en bijvoorbeeld op de LinkedIngroepen wél gevonden is. 

Tabel 33: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van soort link en drager binnen de 10 
grootste (en onderzochte) Facebookpagina’s   

 # initiële posts # Likes  Likes index # Comments  Comments 
index 

YouTube 18 171/18 9.5 17/18 .94 

Externe link 47 279/47 5.94 32/47 .68 

Interne link 46 799/46 17.37 44/46 .96 

Foto 31 737/31 23.78 (12.06*) 77/31 2.48 

Prent 10 321/10 32.1 9/10 .90 

Enkel tekst 25 563  22.52 (14.2*) 39/25 1.56 
* Zonder de heel hoge scores van ‘respect voor de massale hulpverlening Wetteren’ (246, 208, 117 in likes) 
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Bij de Facebookpagina’s blijken posts komende van (een van) de beheerder(s) meer geliket en meer 
becommentarieerd dan die posts die komen van fans van de pagina. 

Tabel 34: Aantal posts, likes en commentaren én activiteitsindeces per classificatie van inzender van post binnen de 10 
grootste (en onderzochte) Facebookpagina’s   

 # initiële posts # Likes  Likes index # Comments  Comments 
index 

zelf 134 2335/134 17.42 143/134 1.07 

ander 55 193/55 3.51 45/55 .82 

 

2.6.3. Doel en doelgroep 
De gevonden 10 ‘grootste’ Facebookpagina’s binnen welzijn vertonen een verscheidenheid in doel en 

doelgroep.   

 De meeste Facebookpagina’s lijken het brede of een bepaald publiek te informeren en te 

sensibiliseren (vzw ‘samen tegen armoede’, Zorgpremie, PFZW pensioenfonds, Ministerie 

van VWS, Zorg en Welzijn Vacatures). 

 Andere vormen een (zelf)hulpgroep, zij het door opbeurende ‘kop-op’ berichten te posten 

(groep rond depressie) of door vrijwilligerswerk(ers) te zoeken en te verbinden met 

hulpvragers. 

 Een paar Facebookpagina’s betuigen steun/respect aan hulpverleners bij eenmalige rampen 

of steun/respect aan vrijwilligers (één aspect van de pagina ‘zorgvoorelkaar’). 

 Een pagina maakt (initieel en vooral) promotie voor een event (‘dag van de Zorg’). 

Professionaliseren (doelgroep: concullega’s) blijkt geen doelstelling bij de onderzochte 

Facebookpagina’s. Enkele van de meest opvallende zaken per doelstelling of pagina worden 

hieronder besproken. 

2.6.4. Informeren/sensibiliseren van een breed of bepaald publiek 
De meeste pagina’s willen de brede bevolking (bv., de pagina van het ‘Nederlandse ministerie van 

volksgezondheid, welzijn en sport’) of een specifiek publiek (bv., Zorg en Welzijn Vacatures) web 1.0 

informeren, zowel op lange termijn (bv., beide voorgenoemde) als op korte termijn (bv., de 

Nederlandse pagina ‘zorgpremie’ die gedurende een paar maand en naar aanloop van 1 januari 2014 

informeert over de zorgpremie die zal veranderen). Sommige zijn gestart als een promotionele 

pagina, en pieken voor, tijdens en kort na een event (bv., ‘dag van de zorg’).  

Eigen posts versus zijbalkposts  

Zo voorziet de pagina ‘Welzijnszorg vzw Samen tegen armoede’ in informatie. De pagina oogt 

professioneel. Ze post vaak een relevant en algemeen topic en koppelen daar een vraag aan. Er 

wordt frequent gepost, en de posts krijgen steevast likes en shares, maar weinig commentaren. 

Verder maakt deze pagina gebruik van tabbladen: ‘events’ (waar echter maar één event opstaat, 

daterend van september 2012), ‘notes’ (handig om langere verslagen te delen) en ‘posts van derden’ 

(zijbalkposts). De posts van derden kan men openklappen, men kan ze bezichtigen. Ze worden echter 

niet gepromoveerd naar het hoofdpaneel. Het is evenwel de vraag of de meeste bezoekers deze 

tabbladen effectief bekijken (ook gezien het geringe aantal likes, shares en commentaren dat deze 

posts door derden krijgen). In de onderstaande printscreens worden achtereenvolgens posts op het 

hoofdpaneel, op het zij-tabblad en op het tabblad ‘notes’ geillustreerd. 
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Kan een overheidsinstantie interageren met z’n (kritische) bevolking ? 

Ook de Facebookpagina van het Nederlandse ‘Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport’ oogt 

zeer professioneel. Er worden zaken gepost over sport (bv., WK voetbal Brazilië, dames Nederlandse 

hockey), over welzijn en over gezondheid (bv., antibiotica misbruik en super resistente bacteriën). Er 

wordt gebruik gemaakt van actuele zaken, foto’s, filmpjes, linken, ... Tevens hanteert de pagina 

enkele tabbladen (een tabblad foto’s, nieuws, reviews, discussie) en apps. Dit doet deze pagina er 

heel erg professioneel uitzien. Het is echter de vraag of de meeste fans van deze snufjes op de 

hoogte zijn. In elk geval kan men meediscussiëren op door de administrator geïnitieerde discussies 

en kan men zelf een klacht indienen of een discussie starten die sterren kan krijgen van anderen (zie 

onderstaand een printscreen van een discussie binnen het discussie-tabblad). 
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Men kan tevens een review schrijven (op het review-tabblad), en ook dit is lid-gestuurd. Daarop 

kunnen anderen reageren of er terug een rating aan geven. 

 

Echter, de meeste klachten komen als commentaar op de posts die de administrator op het 

hoofdpaneel plaatste (m.a.w., reacties en klachten komen op de gewone updates van het ministerie, 

eerder dan op het discussiepaneel). En er komen er heel wat! Op bijna elke post komt er kritiek (de 

stem van de bevolking?), waarop dan niet gereageerd wordt door de administrator. Bv., op een post 

met een foto van de minister die het Nederlandse elftal bezoekt in Brazilië, komt de kritiek dat ‘ze 

wel naar daar kan gaan, maar niet naar de Para Olympics’ of ‘dat ze beter naar de ouderen in de 

zorginstellingen zou gaan’. Komt er een waarschuwing of tekst over het gebruik van antibiotica en de 

gevaren ervan, dan komt er een kritische noot over ‘het beleid dat er toe geleid heeft dat er zoveel 

misbruik was en dat de dokters er allemaal rijk van geworden zijn’. Staat er een post over een 

meldknop bij (kinder)misbruik of (huiselijk) geweld, dan komt er een kritische commentaar ‘of dit ook 

kan bij bejaardengeweld in tehuizen, omdat de persoon niet gehoord wordt elders’. Deze 

commentaren komen zelfs niet noodzakelijk van anonieme ‘fans’, maar van mensen die zich kenbaar 

maken. Helaas wordt er dus nergens web 2.0 gereageerd op de kritische commentaren op de 

startpagina. De administrator reageert nergens, niet op de uitingen op het hoofdpaneel (de timeline), 

noch op de reviews (zie printscreens), noch op de discussies, noch op de zijbalkposts (posts op de 

pagina, die de timeline niet halen). 
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De Facebookpagina van ‘PFZW Pensioenfonds Zorg en Welzijn’, geeft wél een antwoord aan zijn 

publiek, en dat op élke vraag, elke opmerking, elke ludieke uiting én elke kritische uiting. De 

administrators geven ook likes op commentaren. Ze maken zich ook visibel door hun voornaam bij 

elke post te plaatsen (^Bram of ^Marleen). Ze stellen ook zelf vragen terug. Ze gebruiken ook altijd 

de naam van de vraagsteller in het antwoord. Ze hanteren perfect een evenwicht tussen informeel 

(zelfs humoristisch) en vriendelijk taalgebruik in een formele context, tussen menselijk reageren en 

echt overkomen en professioneel en zakelijk blijven. Deze pagina doet ook zeer professioneel aan, 

en bezit tevens extra tabbladen. De foto’s echter, die steevast bij elke initiële post geplaatst worden, 

lijken ons (soms) overbodig. Ze zijn ook iets te zuiver, te proper, te ‘af’ en ze zijn duidelijk 

aangekocht. Eigen materiaal of foto’s die iets herkenbaarder is/zijn voor het grote publiek, zijn 

misschien een te overwegen optie voor deze pagina. 
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Kijken doen we, aanraken niet – bis  

Op een typische vacaturepagina, worden veel zaken/vacatures gepost, maar er komen weinig likes 
op. Dit is niet zo verwonderlijk, daar werkzoekenden (of mensen die denken van job te veranderen) 
dit liever niet virtueel kenbaar maken. Meestal worden de posts enkel door de organisatie zelf en 
door een tweetal andere personen geliket. Er wordt altijd naar een website zelf toegeleid, met een 
url naar zorgenwelzijnvacatures.nl om de volledige vacature in te kunnen zien (zie ook 2.2.4., waar 
LinkedIngroepen ingezet worden om vacatures te verspreiden). 
 

Pieken rond een event … en daarna ? 

De pagina ‘Dag van de Zorg’ (de naam zegt het al) is oorspronkelijk opgericht om aan een (jaarlijks 

terugkomend) event ruchtbaarheid te geven. De pagina piekt dan ook jaarlijks rond die periode. Er 

wordt veel gepost rond 16 maart, naar aanloop van het event ‘Dag van de Zorg’ (pre-event posts), 

bijvoorbeeld informatieve posts en stimulantia om selfies te nemen, én erna (post-event posts) 

bijvoorbeeld de selfies zelf, andere foto’s en de bekendmaking van de winnaars. Maar ook maanden 

later wordt er af en toe ingepikt op actualiteit en gepost, zoals ‘plaatsvervangende schaamte op 

protest bewoners tegen terminale kankerpatiënten in appartementsgebouw’, iets rond de Rode 

Duivels, een plakkaat van dag van de zorg dat gebruikt wordt als bescherming op een veranda tijdens 
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hagelbuien, ... Alle posts zijn zeer goed gekozen, inspelend op de actualiteit, en ze lokken shares of 

likes uit. Ze gaan ook over het thema en topic of haken gepast in op de actualiteit en ze gaan niet 

enkel over de organisatie of het event an sich. 
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2.6.5. Kortstondige, hevig en … inactief – bis.  

Kortstondige emotie- en samenhorigheid gedreven community’s 

Sommige pagina’s zijn zeer hevig maar kortstondig, als (nationale) uiting en reactie op een eenmalige 

gebeurtenis, meestal een ramp. Het zijn pagina’s die georganiseerd zijn door een persoon en rond 

één gebeurtenis, eerder dan door en rond een organisatie. Bv., ‘de massale steun of respect naar de 

hulpverleners tijdens het Pukkekpopdrama’ (2011) of ‘de treinramp in Wetteren’ (2013). Deze 

pagina’s pieken heel erg hevig, maar kortstondig, na de ramp, zowel in aantal ‘fans’ (steunenden) als 

aantal ‘likes’ (steunbetuigingen).  

Zowel ‘respect voor de massale hulpverlening aan Wetteren na de treinexplosie’ als ‘respect voor het 
snelle optreden van de hulpverlening op Pukkelpop 2011’ zijn pagina’s met veel fans/likes. Op de 
pagina betreffende de treinexplosie in Wetteren, staan echter slechts 2 posts op de wall, van de 
beheerder zelf. Alle ander commentaren en posts staan in de zijbalk, en komen van derden, leden, 
fans. Deze posts bevatten zowel foto’s, reacties, als respectbetuigingen. Er staat niks anders op, 
enkel een coverfoto en een bericht met foto ‘bedankt ….’. De pagina is gestart als reactie op de 
kritiek in de pers over het traag op gang komen van de hulpdiensten en de (gepercipieerde) trage 
afkondiging van een rampenplan en communicatie. Het gaat om een korte, maar hevige 
Facebookpagina, die nu – een jaar na de explosie – ook een dode pagina is. 
 

 

De pagina ‘respect voor het snelle optreden van de hulpverlening op Pukkelpop 2011’35 heeft ook 
veel fans (+6000), die slechts heel af en toe (bijvoorbeeld bij ‘1 minuutje stilte’) massaal liken. Deze 
groep valt ook na de Pukkelpop-tragedie vrij snel stil. Na een busongeval in Zwitserland in 2012 (waar 
heel veel Belgische jonge kinderen bij omkwamen) kreeg deze pagina terug een kleine opflakkering, 
omdat de administrator naar aanleiding van deze tragedie enkele posts plaatste op de Pukkelpop 

                                                           
35 Merk op dat er nog grotere Facebookpagina’s en groepen bestonden/ontstonden, maar daar kwam het woord 

hulpverlening of zorg of … niet in voor. En deze zijn dus niet openomen in ons onderzoek. Bijvoorbeeld ‘diep respect voor 

Chokri Mahassine en de volledige Pukkelpop-organisatie’. Deze Facebookpagina telt (telde) 67.819 leden. Merk ook op dat 

er veel getwitterd werd en dat Facebook ook (nog efficiënter) ingezet werd tijdens het drama. Zie 

http://www.ilikemedia.be/?p=2751 voor een mooie analyse van de SNSs die ingezet zijn tijdens het Pukkelpopdrama.   

http://www.ilikemedia.be/?p=2751
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pagina. Er bestaan (of ontstaan) veel dergelijke pagina’s waarvan zeer snel veel mensen ‘fan’ of lid 
worden om hun steun te betuigen of een hart onder de riem te steken. Deze pagina’s zijn vooral 
emo-gedreven en creëren een soort samenhorigheid en verbondenheid, maar ze zijn wel even snel 
terug inactief na de feiten.  
 

Kortstondige informatieve pagina’s 

De Facebookpagina ‘zorgpremie’ voorziet in informatie en berekeningen betreffende de in Nederland 

veranderde wetgeving rond de zorgpremie (januari 2014). Deze pagina piekte naar de aanloop van 

en stopte met posten op 31/12/2013. Er kwam op verschillende tijdstippen tussen november en eind 

december een berekening van of vergelijking tussen de verschillende zorgpremies waar men zich 

(best) kon bij aansluiten. Enkele maanden na 1/1/2014 kwamen er nog enkele posts door eenzelfde 

derde persoon, waarop evenwel niet gereageerd werd (zie printscreens). 
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Deze kortdurende Sociale Netwerken kunnen misschien beter in een andere, langlopend project 

(pagina of groep) geïntegreerd worden. Zo stoppen ze niet abrupt. Of, een andere tip: er zou een 

eindwoord of eindpost kunnen komen. Zolang er geen afsluitende tekst met uitleg of duiding komt 

(zij het gepind36 in het hoofdpaneel, zij het bij de beschrijving van de pagina, zij het als gewoon 

laatste post) zorgen dergelijke (eertijds nuttige, maar nu) inactieve pagina’s als het ware voor 

verwarring.  

2.6.6.  (Zelf)hulppagina’s  

De steun en toeverlaat 

Een pagina met veel fans, veel likes, en veel traffic is ‘samen zijn we sterk – depressie NL BE’. Op deze 

pagina wordt heel veel gepost met als betrachting mensen die wat in de put zitten (depressieve 

gedachten hebben) op te beuren. Het lijkt een soort (zelf)hulpgroep. Dagelijks verschijnen er een 

aantal foto’s, quotes, prenten, gedichten, … over hoe waardevol het leven is. De pagina geeft voor 

‘het grote publiek’ snel de indruk amateuristisch te zijn, veel te veel posts per dag te plaatsen, en 

behoorlijk soft materiaal te posten. Elke dag wordt er ‘een fijne morgen’ en ‘een fijne avond’ 

                                                           
36 Men kan een bepaalde post pinnen op een Facebookpagina. Dit wil zeggen dat deze post altijd bovenaan 
blijft staan, ongeacht hoeveel posts er nadien geplaatst worden. De gepinde post blijft bovenaan zichtbaar tot 
de beheerder de post terug ontpint.  
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boodschap en een aantal ‘Bond Zonder Naam’ slogans en spreuken, gedichten, en opbeurende en 

‘het-leven-is-de-moeite-waard’ boodschappen gegenereerd. Deze posts krijgen echter steevast veel 

likes, en veel van de content wordt gedeeld, wat laat vermoeden dat deze (zelf)hulppagina erg 

gewaardeerd wordt.  

Er zijn ook mensen die (via de zijbalk) steun zoeken, bv., omwille van zelfmoordgedachten (zie 

printscreens, volgende pagina).  

Dit soort spontane, niet-organisatie-gestuurde (zelf)hulpgroep of -pagina’s lijken niet alleen een 

bepaald publiek te bereiken, maar zijn misschien ook wel noodzakelijk en onmisbaar voor dit publiek. 

Ze lijken ons in elk geval binnen de hulpverlening zeker waardevol. Misschien is het aangewezen om 

dergelijke initiatieven als welzijnsorganisatie (visibel) aan te bieden of om op (deze/dergelijke) 

bestaande (zelf)hulp initiatieven actief te worden als welzijnsmedewerker of -organisatie. 
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Vrijwilligers zoeken, verbinden aan een hulpaanvraag en … bedanken 

Ook ‘Zorg voor elkaar’ is een soort hulppagina, zij het dat ze professioneler oogt dan de net 

besproken zelfhulppagina37. Zorg voor elkaar is een Nederlandse Facebookpagina die vrijwilligers 

zoekt, ze verbindt met hulpaanvragers (mits toeleiding naar het moederschip, de website) en ze 

virtueel beloont en bedankt, vooral via personal touch items. Als er eens een kritische opmerking 

komt in de groep (bijvoorbeeld op 31 maart 2014, zie printscreen), dan antwoordt de administrator 

professioneel. De gekozen topics zijn relevant, aangenaam, inhakend op de actualiteit (WK Brazilië38) 

en het tempo/de frequentie van posten voelt ook aangenaam aan (niet te veel, niet te weinig, voor 

dit soort doel(groep)). De posts krijgen ook heel veel likes en ze worden veel gedeeld. 

 

                                                           
37 Met professioneler wordt bedoeld: look & feel van de pagina en posts (bv., aangekochte foto’s die er perfect 
‘af’ uitzien), tools die gebruikt worden binnen de pagina, en een aanwezige link met een eigen website, het 
moederschip. Op zorgvoorelkaar.com hebben zich bijvoorbeeld al 10.564 vrijwilligers en professionals 
aangemeld en er werden al 7.131 hulpvragen geplaatst. 
38 Welk Sociaal Netwerk niet inhaakte op het WK voetbal, miste de boot, eigenlijk. 
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3. Conclusie van deze screening van Sociale Netwerken binnen de 

welzijnssector  
In deze sectie worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoeksdeel genoteerd, worden do’s 

en don’ts bij het maken en beheren van Sociale Netwerken opgesomd, wordt het verschil tussen 

groepen en pagina’s aangehaald en worden enkele methodologische hiaten en tips voor verder 

onderzoek meegegeven. 

3.1. Kenmerken 
Er werd in dit luik van het WWWelzijn 2.0 onderzoek gestart vanuit de SNSs zelf, om vandaaruit de 

bestaande Sociale Netwerken rond en binnen de welzijnssector te screenen (zoeken, vinden en  

observeren). Daartoe werden steeds (per SNSs: LinkedIngroepen, LinkedInpagina’s, Twitteraccounts, 

Facebookgroepen en Facebookpagina’s) dezelfde 8 termen (en een paar synoniemen, resulterend in 

12 termen) ingegeven en werden maximaal 20 grootste Sociale Netwerken weerhouden. Van de 595 

weerhouden Sociale Netwerken worden de opvallendste kenmerken nog eens samengevat. 

Bijna alle Nederlandstalige Sociale Netwerken kwamen uit Nederland. Meer dan 90% van de 

LinkedIngroepen, -pagina’s en Twitteraccounts kwamen uit Nederland en maximaal slechts 10% uit 

Vlaanderen. De verhouding Nederland-België m.b.t. Facebookgroepen en -pagina’s was 70-30%. 

Deze vaststelling inzake de Nederlandse hegemonie in het inzetten van Sociale Netwerken (zowel 

algemeen als specifiek in de welzijnssector) is conform met wat te vinden is in de literatuur of via 

deskresearch (zie ook 2.1.) Evenwel, blijkbaar hebben de Vlaamse Facebookgroepen en -pagina’s 

meer leden en fans dan de Nederlandse. Maar de Nederlandse SN krijgen overal meer likes en 

commentaren, ook op Facebook, en dus bereiken ze –naast het feit dat er meer en grotere van 

bestaan – ook nog eens meer (inter)activiteit (zie 2.1).  

Een vervolgonderzoek zou zich kunnen toeleggen op enkel Vlaamse SN (i.e., vernauwen) of – in 

tegenstelling – op SN uit een veel bredere geografische afbakening: Angelsaksische landen (USA, UK, 

Australië), Noord-Europese landen (Zweden, Finland, Noorwegen, …), Romaanse landen (Frankrijk, 

Spanje, Italië) etc. (i.e., verbreden). 
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Voor de meeste termen werden wel veel en grote SN gevonden, voor andere termen werden echter 

bijlange geen 20 SN gevonden. Bij de eerste groep resultaten werden wel af en toe zeer diverse en 

heterogene doelgroepen en doelstellingen verkregen. Bij de tweede groep resultaten, i.e., bij termen 

waar amper SN over werden gevonden, waren deze termen meestal beladen: zelfmoord, zelfdoding, 

suicide, depressie en eerste lijn (zie 2.1). 

In een vervolgonderzoek zouden nog specifiekere en nauwere, meer afgebakende zoektermen 

gehanteerd kunnen worden. Achteraf gezien hebben we heel veel werk gehad in het screenen en 

noteren van de 595 hits/records, terwijl er toch een aantal SN in bleven zitten die niet helemaal 

binnen de a priori opgestelde afbakening zaten van wat wij onder ‘welzijnssector’ verstonden. 

Bijvoorbeeld, de hulpdiensten informatie kanalen (112Bollenstreek en HVZeeland.nl op Twitter en 

Hulpverleningsforum.nl op de Facebookgroepen) waar een continue stroom berichten gepost wordt 

over inbraken, branden, vermisten, slachtoffers, daders, etc. hadden we niet voor ogen voor aanvang 

van de screening. We hebben er in dit onderzoek voor gekozen om niet zélf (idiosyncratisch) te shiften 

in wat wel tot de welzijnssector behoort en wat niet. Echter, door a priori meer specifiekere 

zoektermen, doelstellingen en doelgroepen te gaan definiëren (zoals bv., in (Greene, Choudhry, 

Kiabuk, & Schrank, 2010) en (Thoren, Metze, Buhrer, & Garter, 2013) gehanteerd wordt), zou dit 

empirisch gedeelte van het onderzoek aanzienlijk gemakkelijker en minder tijdsintensief geweest zijn. 

Het onderzoek beperken in aantal te noteren hits resulteert in meer homogene doelgroepen en 

mogelijks in meer heldere vergelijkingen nadien. 

Echter, deze methodologie, waar gescreend werd op een aantal toch typerende welzijnswerktermen 

toont net aan dat er weinig of geen SNS-aanbod bestaat van reguliere (Vlaamse) 

welzijnswerkorganisaties. Vooral op Facebook toont de gevolgde methode vooral dat ‘andere spelers’ 

dan welzijnswerkorganisaties op sociale netwerksites actief zijn. 

Er werden minder Facebookgroepen (52) binnen de welzijnssector (zoals door ons breed 

gehanteerd) gevonden dan LinkedIngroepen (129) en minder Facebookpagina’s (105) dan 

LinkedInpagina’s (149) of Twitteraccounts (160). Een mogelijke verklaring van het geringe aantal 

Facebookgroepen kan zijn (1) dat er geen inzicht verkregen werd in geheime groepen, terwijl dat die 

er zeker en vast ook wel zullen zijn. Een andere verklaring kan zijn dat (2) er mogelijk al meer ingezet 

is op LinkedIn omdat men SNSs méér inzet voor bepaalde doelstellingen (i.e., professionalisering) dan 

voor andere (i.e., hulpverlening) en dat deze bepaalde doelstellingen meer passen bij de ene SNS 

(LinkedIn en Twitter) dan wel bij de andere (Facebook). Of, (3) mogelijk heeft het feit dat men in 

Nederland eerder én langer met Hyves werkte dan met Facebook er iets mee te maken. Misschien 

staat Nederland overal verder dan Vlaanderen, maar iets minder ver wat Facebook betreft, omdat 

Hyves voor dat soort doelstellingen langer de overhand had in Nederland. Misschien moet de 

inhaalbeweging hier nog gemaakt worden? 

In een vervolgonderzoek zou er zeker ingezoomd moeten worden op de Facebook gesloten en 

geheime groepen en het inzetten van SNSs voor zeer specifieke en gevoelige/beladen hulpverlening. 

Zij het via participerende observatie (mits volledige toestemming van de administrator en alle leden,  

rekening houdend met deontologische kwesties en gebruik makend van informed consents ?), zij het 

via het bevragen van beheerders van dergelijke geheime groepen (bevoorrechte getuigen), zij het via 

lerende netwerken.  

O.b.v. de 595 records (en tijdstip 1 van de tellingen, zie timing 1.2.3.) blijkt Twitter het meest aantal 

volgers te hebben (gemiddeld 2.203), gevolgd door LinkedIngroepen (1.432) en Facebookpagina’s 

(1.030). Op tijdstip 2 (zie timing 1.2.3.) en o.b.v. de content analyses van de 50 grootste records, 

werd dezelfde rangorde gevonden: de grootste Twitteraccounts (gemiddeld 14.163) hebben meer 
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volgers dan de grootste LinkedIngroepen (11.876), de Facebookpagina’s (7.364), de LinkedInpagina’s 

(2.118) en de Facebookgroepen (583). Dezelfde content analyses toonden tevens aan dat 

LinkedIngroepen en Facebookpagina’s gelijkaardig ingezet worden: er was duidelijk een overlap in 

doel en doelgroep tussen sommige Facebookpagina’s en de meeste LinkedIngroepen. Op de laatste 

plaats (in grootte van aantal fans, volgers of leden) staan de LinkedInpagina’s en de 

Facebookgroepen.  

Tabel 35: Gemiddeld aantal leden/fans/volgers per SNSs o.b.v.595 SN en o.b.v. de 50 grootste SN en procentuele stijging van 
aantal leden binnen de SN per genomen tijdspanne en verrekend per maand. 

  LinkedIn 
groep 

LinkedIn 
pagina 

Twitter  Facebook 
groep 

Facebook 
pagina 

N = 595 Tijdstip 1 1432 213 2203 184 1030 

N = 50 Tijdstip 1 11022 1773 12938 570 6925 

 Tijdstip 2 11876 2118 14163 583 7364 

Evolutie Per tijdspanne +8% +20% +9% +4% +11% 

 Tijdspanne 45 dd 150 dd 75 dd 45 dd 105 dd 

 Per maand +5.33% +4% +3.6% +2.67% +3.14% 

 

Hierbij dient opgemerkt dat Twitter een vluchtiger medium is dan Facebook of dan klassieke media. 

Een anekdote in de amusementssector illustreert dit en toont ook aan dat Facebook het grootste 

bereik kende in deze case en/of meer naar de blog toeleidde, althans, in absolute cijfers.  

Drie jonge IT’ers – waaronder Herman Maes – hadden midden februari 2014 ‘door’ hoe ze bovenaan 

een lijst konden komen te staan om een ticket te kunnen bemachtigen tijdens de online voorverkoop 

voor Tomorrowland 201439. Nadat ze zelf hun tickets gevrijwaard hadden, maakten ze een blogpost 

over hun acties. Deze blogpost verspreidden ze via Twitter, Facebook & LinkedIn. Herman Maes 

vertelt: “Om 13:22 stond de blogpost online en een tiental minuten daarna werd hij vanuit mijn RSS-

feed opgepikt door volgers en via Twitter ging de buzz aan het rollen. Na enkele uren is er dan een 

promoted Facebook post gestart vanuit de Dailybits.be Facebook page om op Facebook de raket te 

lanceren.” Onderstaande printscreen geeft weer hoeveel het promoten via Facebook kostte en wat 

het engagement was dat eruit resulteerde. 

Herman Maes: “Met een custom Analytics rapport heb ik mooi de verschillen tussen de social media 

netwerken kunnen analyseren. Je ziet dat Twitter een korte en hevige start geeft, maar al snel wordt 

alles overspoeld door nieuwe tweets. Het blijft een o-zo-vluchtig medium, met in België nog steeds 

een kleine in-crowd aan gebruikers.” 

                                                           
39 Het ganse verhaal vind je hier: http://www.dailybits.be/item/terugblik-op-de-tml-mediastorm/  

http://www.dailybits.be/item/terugblik-op-de-tml-mediastorm/
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.  

 

 

“Bij Facebook is er die vervloekte Edgerank, waardoor berichten met veel interactie continu terug 

bovenaan in de timelines terechtkwamen. We kregen al snel klachten van vrienden, die enkel nog FB-

posts in hun timeline zagen over ons verhaal. Je ziet duidelijk dat de sneeuwbal begint te rollen en 

steeds groter wordt doorheen de dag. Tip: Met een groepje op elkaar FB-posts liken, reageren, 

sharen,… werkt dus echt om een hoger bereik te krijgen.”  

”Wanneer ‘s avonds het Belga nieuwsbericht op de frontpage van hln.be terechtkomt zie je pas wat 

voor een bereik een dergelijk website heeft.” 
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“Conclusie is dat Twitter toch echt een SUPER vluchtig medium is, waar een bepaalde boodschap even 

snel piekt, maar al snel volledig verdwijnt. “Viraal” gaan op Twitter levert je dus in het mini-Belgische 

twitterwereldje weinig op als brand/campagne t.o.v. een virale campagne op Facebook.” 

De LinkedIngroepen in het huidig onderzoek kenden ook de grootste groei in aantal leden per maand 

(verrekend) (5.33%), gevolgd door LinkedInpagina’s (4%), Twitteraccounts (3.6%) en achteraan 

Facebookpagina’s (3.14%) en Facebookgroepen (2.67%). De meeste SN stijgen in fans, leden of 

volgers, enkele grote SN zijn in de feiten inactief (denk aan de steunbetuigende groepen na rampen 

als Pukkelpop en Wetteren) en verliezen hier en daar (daardoor) enkele fans/leden/volgers (zie Tabel 

35, laatste rijen). 

In een vervolgonderzoek zou verder opgezocht kunnen worden hoe men binnen de welzijnssector 

werkt aan zijn ledenaantallen (als dat een doelstelling is, tenminste). Gevoelens en ervaringen rond 

‘more more more followers’ versus ‘less is more’, cijfers over groepsdynamieken bij minder versus 

meer leden in virtuele community’s, verder onderzoek rond 1-9-90% regel qua dynamiek, kunnen 

verder bevraagd en onderzocht worden en good practices om meer volgers, fans, leden te verzamelen 

zouden kunnen verzameld en gerapporteerd worden. Wat werkt binnen de welzijnssector, en wat 

werkt niet of minder goed?  

Tenslotte werd algemeen, o.b.v. de 595 grootste SN, weinig activiteit (zie 2.1., punt 5, tabel 8) 

gevonden. De mediaan van ‘aantal posts op 5 dagen’ ligt bij LinkedInpagina’s en Facebookgroepen op 

0, bij LinkedIngroepen en Facebookpagina’s op 1 en bij Twitteraccounts op 3 posts op 5 dagen. Een 

aantal actieve SN trekken de gemiddeldes naar omhoog, maar er zijn heel veel inactieve SN te 

vinden. Het valt vooral op dat 68% van de LinkedInpagina’s niks post, en dus als het ware enkel de 

pagina(naam) claimt en deze als een zeer statische website-variant hanteert. Ook Twitter heeft veel 

inactieve accounts (15%). Op zich benutten deze inactieve SN (en ook SN met slechts een handvol 

leden) niet het potentieel van SNSs. Worden enkel de 10 grootste SN per SNS in depth bekeken, niet 

enkel op content maar ook terug op aantal leden en aantal interacties, dan wordt wel veel interactie 

opgemerkt.  

O.b.v. deze 50 grootste SN en ongeacht het aantal initiële40 post op het SN (bijvoorbeeld: de 10 

grootste LinkedInpagina’s posten ook heel weinig zaken), blijkt een LinkedInpagina toch meest 

geliket te worden, gevolgd door een Facebookpagina. Eén en ander kan te maken hebben met de 

bedenking dat een bedrijfspagina veel leden telt die medewerker zijn van de organisatie of het 

bedrijf en dat die medewerkers mogelijks massaal ‘liken’, vanuit een soort PR-ingesteldheid, of vanuit 

een soort loyauteit naar de werkgever of sector toe. Blijft dat er algemeen sowieso veel geliket wordt 

                                                           
40 Relatieve cijfers i.p.v. absolute, zie telkens 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 en 2.6.1 
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binnen de 50 grootste SN: minimaal 37% van de posts (LinkedIngroepen) en maximaal 81% van de 

posts (Facebookpagina’s) worden geliket. Commentaren geeft men beduidend minder, en meest bij 

LinkedIngroepen en Facebookgroepen. Minimaal wordt er 14% van de posts als favoriet opgenomen 

(bij Twitter), maximaal wordt 38% van de posts minstens 1x becommentarieerd. Merk op, het is wel 

de vraag of een retweet eerder als like of als commentaar moet gezien worden, alsook een favoriet 

eerder een like is of een commentaar. In deze tabel worden ze samengebracht. 

Tabel 36: Gemiddeld totaal aantal likes op totaal aantal initiele posts en % van de posts die minstens 1 like krijgen (op het 
totaal initiele posts) per SNSs.  

 Likes/retweet* Commentaren/ favoriet* 

 Gemiddeld # % posts min. 1 like Gemiddeld # % posts min. 1 
commentaar 

LinkedIngroep 0.97 37% 1.38 24% 

LinkedInpagina 10.40 77% 0.25 17% 

Twitter  4.55 55% 0.67 14% 

Facebookgroep 4.02 67% 1.37 36% 

Facebookpagina 15 81% 1.16 38% 
Gemiddeld # = totaal aantal likes per totaal aantal initiële posts (1 initiële post kan 20 likes gekregen hebben) 

% posts min. 1 like = totaal aantal posts met minstens 1 like per totaal aantal initiële posts (elke post met 1 like 

wordt als 1 gelikete post geteld). 

In een vervolgonderzoek zou verder opgezocht kunnen worden hoe men binnen de welzijnssector 

werkt aan dynamiek, actie, reactie en interactie (als dat een doelstelling is, tenminste). Gevoelens en 

ervaringen rond posts en reacties erop, soort posts, frequentie van posts, de 50-30-20% of 80-20% 

regel i.v.m. content, kunnen verder bevraagd en onderzocht worden en good practices omtrent het 

soort en aantal posts zouden kunnen verzameld en gerapporteerd worden. Wat werkt binnen de 

welzijnssector, en wat werkt niet of minder goed?  

Hoewel er een positieve correlatie is tussen aantal leden en aantal posts in bovenstaande en 

onderzochte SNSs, betekent het niet per definitie dat meer posts ook meer kwalitatieve posts 

inhouden of dat er meer web 2.0 interactie en participatie plaatsgrijpt binnen het Sociale Netwerk. 

Kwantiteit staat niet garant voor kwaliteit. De metrieken (aantal leden en aantal posts) zijn niet het 

belangrijkste aspect binnen SNSs – en wellicht zeker niet binnen de welzijnssector – wel wat ermee 

of erin gedaan wordt, hoe de dynamiek plaatsvindt en of er iets mee bereikt wordt, op welk gebied 

dan ook: informatie delen, informatie bevragen, meningen geven, gevoelens uiten, discussies 

ontlokken, vacatures versturen en ingevuld krijgen, … Daarom werden bij deze 50 grootste SN de 

maximaal 20 recentste posts ook gescreend op inhoud. In dit onderzoeksluik (2.2 t.e.m. 2.6) werd 

vooral gefocust op kwalitatieve aspecten van de grootste Sociale Netwerken – zoals ze in dit 

onderzoek gescreend zijn. De bevindingen van die analyses werden per SNS besproken (2.2 t.e.m. 

2.6) en worden in onderstaande deel (3.2.) nog eens geresumeerd.   

 

3.2. Do’s & don’ts 
In dit deel worden tips gegeven over wat zeker aanwezig moet zijn in een sociaal netwerk profiel, 

groep of pagina, welk soort informatie je zeker moet invoegen om voldoende informatief te zijn over 

je account (3.2.1.-3.2.2.). Er worden tevens tips gegeven aangaande het stimuleren van interactie en 

het creëren van een community(gevoel) (3.2.3.). Ook wordt ingegaan welk soort (Facebook)account 

men best inzet voor welk doeleinde (3.3-3.5). 
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3.2.1. Voorbereiding 
Vooraleer je je als welzijnswerker waagt aan een profiel, groep of pagina op SNSs, en een Sociaal 

Netwerk opzet, kan je maar best goed voorbereid zijn, op allerlei vlak.  

 Bezin(t eer je begint)  

 over het soort van SNS waarop je (als organisatie) actief wilt zijn;  

o LinkedIn … voor pure informatie ? 

o Facebook … voor gevoelens en emotioneel beladen topics ? 

o Facebook voor zelfhulpgroepen ? 

o LinkedIn voor professionalisering ? 

o Gewoon een soort informatieve web 1.0 ‘website’ (pagina) op LinkedIn of op 

Facebook zonder web 2.0 interactie ? 

o Korte informatieve, gecureerde berichten op Twitter ? 

 over doelgroep; 

 over doelstelling. 

 Bekijk andere SN, steel met de ogen. Kijk naar werkende en niet-werkende SN van collega’s 

of concurrenten … en ‘bespioneer’ of ‘leer’. Let erop welk het meest gunstige medium is bij 

andere organisaties of werkingen.  

 Ga ook op dat medium of die SNS (Facebook, LinkedIn of Twitter … of in de toekomst 

mogelijk nog andere ) waar de meeste mensen van de doelgroep (zij het collega’s, zij het 

vrijwilligers, zij het cliënten/patiënten/hulpvragers) effectief gebruik van maken of naartoe 

gaan.  

 Bedenk een logo, naam, verwelkoming, doelstelling. 

 Bedenk wat je (of je organisatie) wilt bereiken, welk soort interactie wil je graag bekomen, 

wat is mogelijk m.b.t. de doelstellingen en doelgroep, wat is wenselijk, en wat is zeker niet 

wenselijk. 

 Bedenk hoe het SN eruit zou moeten zien binnen bijvoorbeeld 2 jaar, wat als de reden voor 

het ontstaan van het SN vervalt ? 

 Volg (op voorhand) bepaalde toonaangevende blogs/instanties over online communicatie of 

SNSs en volg de tips zoals aangegeven (hier of) door deze bronnen. Bijvoorbeeld: 

Frankwatching, Dailybits, Pedro de Bruyckere, Clo Willaerts, Stephanie Sammons, het emsoc 

project van iMinds, VUB, SMIT en MICT, Facebook en LinkedIn zelf, … 

3.2.2. Het Sociaal Netwerk zelf 
 Geef voldoende (basis)informatie over de organisatie/bedrijf/business/topic en de 

doelstellingen 

o Zorg dat er een beschrijving is opgenomen, een welkom, doelstelling, doelgroep.  

o Zorg dat er regels gepost zijn, zeker in groepen. Wat wordt verwacht, welke 

nettiquette wordt verwacht, wat zal niet getolereerd worden, wat kan en wat kan 

liever niet ? 

o Noteer het e-mail, telefoonnummer, … van de organisatie of de contactpersoon 

ervan. 

o Noteer eventueel contacturen of openingsuren. 

o Zorg voor een link naar de website (het moederschip) van de organisatie, het merk of 

het initiatief, als daar een website is. 

 Kies een echt passende coverbeeld (= brede achtergrond foto), in lijn met het doel en/of de 

organisatie, iets wat de organisatie of het thema typeert, iets wat het SN aantrekkelijk en 
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persoonlijk maakt. Kies ook een profielfoto (er is evenwel geen profielfoto bij 

Facebookgroepen vereist), die bijvoorbeeld het logo kan zijn van de organisatie.  

 Zorg dat de naam van de beheerder(s) zichtbaar is en niet anoniem is. Indien dit wel zo is, leg 

dan uit dat het een nickname betreft en waarom. 

 Indien het SN ‘groot’ is (niet zozeer in aantal leden, maar in aantal vragen, interacties, acties 

en reacties), zorg dan zeker voor meerdere beheerders. Dit is zeker bij grote 

LinkedIngroepen, grote Facebookgroepen en Facebookpagina’s van belang, waar veel 

commentaren gegenereerd worden. Op die manier wordt in permanentie voorzien bij het 

reageren op berichten, en hangt de snelheid van antwoorden of liken niet af van het 

toevallige verlofstelsel van deze of gene beheerder. 

o Bestaat het SN uit een groep personen of instanties over organisaties heen (dus niet 

organisatie-gebonden), betrek dan meer mensen bij de “leidende functie”. Als 

‘andere’ mensen ook een officiële rol hebben, zullen ze zich meer betrokken voelen 

en meer bijdragen. Dit betekent dat alle andere tips en to do’s over de verschillende 

beheerders kunnen verdeeld worden. Dit doet de werklast verminderen en verhoogt 

het hefboomeffect. De mede-beheerders zullen niet alleen de interactie helpen 

stimuleren, maar kunnen ook nieuwe leden/fans uitnodigen. Omdat zij andere 

mensen kennen, zal het potentiële aantal nieuwe leden ook toenemen. Een groep 

‘SNS-gebruik in de Vlaamse welzijnssector’ – bijvoorbeeld – zou over organisaties 

heen getrokken moeten worden, door een aantal mensen uit verschillende 

disciplines, die wel met elkaar bepaalde afspraken moeten maken.  

o Een leuke manier van werken met meerdere beheerders, die ageren onder dezelfde 

organisatienaam, werd gevonden bij de Facebookpagina ‘PFZW pensioen fonds Zorg 

en Welzijn’ (zie 2.6.4). Daar geeft men toch een soort gezicht aan de persoon die een 

antwoord voorziet (^Marc indien het een Marc is die antwoordt). 

o Men kan ook met een doorgeefaccount werken om te leren werken en voeling 

krijgen met het online communiceren. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld wekelijks een 

andere medewerker verantwoordelijk is voor het posten, liken, volgen, 

becommentariëren van materiaal en dat er dus steeds een andere medewerker  

tijdelijk beheerder wordt41. 

3.2.3. De content en (inter)activiteit 
Er is niks mis met SNSs inzetten als surrogaat of soort website (bv., de LinkedInpagina’s) en er is 

niks mis met enkel web 1.0 gewijs zaken posten. Als dat de doelstelling is, kan dat gerust. Wens 

je toch liever meer dynamiek en interactie (web 2.0), dan kunnen volgende tips van pas komen. 

 Op SNSs gaan, houdt converseren in! Beantwoord zo veel mogelijk vragen, liefst op de wall, 

daar waar ze gesteld worden, en zichtbaar zijn voor iedereen. Indien een private mail komt 

via chat, chat terug. Eventueel chat je zelf iemand, als je voelt dat een bepaald topic niet 

openbaar kan of moet beantwoord worden. Wees communicatief alert! Hou vinger aan de 

pol(l)s. Wees geen passieve administrator, die enkel post of dropt en verder niks interageert. 

Mee converseren verhoogt het engagement van de fans/leden en het creëert het gevoel dat 

je echt bezig bent met hen, niet met je merk of organisatie alleen. Tevens creëer je het 

gevoel dat je ‘ook maar een mens bent’, net als je fans/leden. Jouw communicatie(stijl) 

maakt je ‘herkenbaarder’ en visibeler.  

                                                           
41 Gehoord tijdens het congres ”Interactieve dienstverlening met Sociale Media” op 31 januari 2014, 
georganiseerd door Uitgeverij Politeia, aan de Arteveldehogeschool. 
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 Wees eerlijk en transparant in de doelstelling(en). Er is niks mis met het PR-matig of profit-

matig inzetten op SNSs, als deze doelstelling maar transparant merkbaar of gecommuniceerd 

is.   

 Varieer in interessante dingen waar men iets aan heeft (vital to know), wat leuk is (nice to 

know) en wat jij echt PR-matig wilt kenbaar maken (promo voor je organisatie). Houd een 

mooi evenwicht in het soort posts. De 50-30-20% regel (bij Facebook en LinkedIn), of de 80-

20% regel (bij Twitter) zijn een leidraad hierbij. Gebruik dus niet te veel het SN om aan 

zelfpromotie te doen, dat stoort. 

o Zeker als de posts dan ook nog op een aantal andere gelijkaardige en drukbezochte 

SN verschijnen. 

o Let ook op met ‘personal brandbreeding’. Je moet al veel eigen toegevoegde waarde 

bieden, perfect cureren, of een hoog expertise-gehalte hebben, wil men jou echt 

(blijven) volgen. Er dient gewaakt op het aantal posts (tweets meestal) die 

uitgestuurd kunnen en op een goede verhouding werk gerelateerde posts (die deel 

uitmaken van jouw expertise, 80%) en berichten uit je privésfeer (‘nice to know’ of 

soms … ‘not so nice to know’, 20%). 

o Als aan zelfpromotie gedaan wordt, ben je daar ook transparant en eerlijk in. 

Zelfpromotionele posts kunnen zeker, maar liefst gedoseerd en niet te frequent. 

 Gebruik je rol als moderator redelijk.  

o Reageer altijd op vragen en opmerkingen of op kritiek gericht aan de administrator 

of organisatie. Daarop niet-reageren kan niet. 

o Spam mag je deleten, maar negatieve commentaar niet. Dat leidt altijd tot meer 

negatieve commentaren. Zoek uit wat de reden is van de negativiteit en verbeter je 

zaken of je fouten. Verontschuldig je desgewenst. Niks ergs aan, het maakt je 

menselijk. Ook: heb je een fout gemaakt of een bepaalde post verkeerd ingeschat, of 

een opmerking gemaakt die verkeerd insloeg, wees eerlijk daarover.  

o Moeilijker wordt het als twee leden in de clinch liggen of net iets te veel openbare 

polemiek vertonen. Hier kan je via PM (private mail) tussenbeide komen, of beter 

nog, een neutrale opmerking maken (‘beide kanten hebben gelijk’) en de 

gemoederen bedaren (wat je eigenlijk ook offline zou doen, zie 3.4.).  

o Op polemieken of fout lopende discussies binnen het SN, hoef je niet inhoudelijk te 

reageren of er een standpunt over te nemen. Een korte bemiddelende opmerking 

kan wel. 

o Reageer af en toe met een vleugje humor, misschien met een smiley of een 

(grappige) foto met een bijschrift op.  

o Gebruik als administrator geen overload aan leestekens !2§§§&&&!!! of 

HOOFDLETTERS, deze zaken komen agressiever over. Leden mogen wel deze 

leestekens en hoofdletters gebruiken en hen spreek je daar uiteraard niet over aan. 

o Let erop dat het geen one-man show wordt binnen je SN. 

 SNSs gaan niet enkel over het aantal leden/fan, maar wel over engagement. Je wilt dat je 

volgers iets hebben aan jou(w SNS). Het zijn de likes, shares en comments die tellen. Stop 

niet bij het werven van fans of leden, maar daag hen uit. Engageer hen zelf door vragen te 

stellen, door kwalitatieve content te posten die niet enkel geliked wordt, maar liefst ook 

geshared. Hier kan je terug kijken naar concullega’s en ‘voelen’ wat werkt. Of probeer zaken 

uit en observeer/tel wat veel likes of shares teweegbrengt en wat niet. Probeer veel 

interactieve, web 2.0, zaken uit: polls, emoticons, zaken laten inzenden, pre- én post-event 

updates, ... 
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 Post af en toe iets ‘menselijks’ of typisch van de organisatie, of van de mensen achter de 

organisatie … iets met een personal touch: een foto van een medewerker, een foto van een 

opendeurdag, … en liever iets waar mensen zich echt in herkennen, dan ‘afgelikte’ foto’s.  

 Wees wel waakzaam dat je geen foto’s publiceert of publiek maakt waar mensen herkenbaar 

zijn, zonder hen daarvoor toestemming te vragen.  

 Voeg af en toe een YouTube filmpje of foto of prent toe aan een statusupdate, deze krijgen 

meer likes. Maak zaken visueel. De gemiddelde Sociale Media gebruiker houdt van beelden, 

cartoons en foto’s (Hofmann, Beverungen, Räckers, & Becker, 2013). 

 Maar post vooral diverse content: niet enkel prenten, ook polls, artikels, persberichten, 

evenementen, milestones, … Accounts/groepen/pages met énkel honden of bloemenfoto’s 

worden saai, die met enkel foto’s van vorderingen van een zorghuis of die met enkel 

wetteksten of persartikels ook. 

 Post niet te weinig. Slechts om de 3 maand iets posten op een groep, pagina of account is 

echt te weinig om voldoende visibel te zijn en binding te bekomen met jouw organisatie. 

Sommige SN kunnen wel (maar) maandelijks iets posten en/of op bepaalde periodes iets 

meer luw zijn (bv., SN die rond een event georganiseerd zijn), en veel SN behoeven geen 

dagelijkse of zelfs wekelijkse post, maar de keuze in frequentie moet doordacht zijn, en niet 

toevallig afhangen van de mogelijkheden (bv., tijd) of beperkingen van de beheerder(s). 

 Post niet te veel. Post op pagina’s per dag maximum tussen 2 en 4 keer per dag. Meer is er 

over. 2 tot 4 keer per dag is een richtlijn volgens sommigen, anderen melden dat 2 à 4 keer 

per week of 5x/week efficiënts zou zijn. Zo heeft Linkedin berekend dat als je 20 keer per 

maand post, je ongeveer 60% van je connecties bereikt (van Hall, 2014). Schat in elk geval op 

voorhand in of je wel 356 posts kan verzinnen op één jaar ? Zo niet, doseer en spreid je posts 

al op voorhand (zie volgend punt). Denk na hoeveel keer je kàn posten (per week). Op 

groepen hangt de frequentie vooral mee af van de activiteitsgraad van de leden. Maar ook bij 

een groep doseer je – tenminste, als beheerder van de groep.  

 Zorg voor een spreiding van posts. Doseer. Post niet op week 1 een aantal posts (of 10 

gelijkaardige posts omdat ‘ze die dag ter beschikking waren’ of omdat ‘de beheerder die dag 

een paar uur tijd had’) en dan een aantal weken niets (‘omdat je 3 weken training moet 

geven en geen tijd meer hebt’)42. Continuïteit is een pluspunt. Het beheer van een Sociale 

Netwerk moet ingebed zijn in je dagroutine of desnoods je maandroutine en je moet er tijd 

voor maken en krijgen. Gebruik een kalender, zowel m.b.t. totaal aantal posts als m.b.t. de 

50-30-20% regel. Plan je berichten in. Zo worden bijvoorbeeld Throwback Thursday, 

Flashback Friday en Wayback Wednesday of Funny Friday gebruikt als termen om aan te 

geven dat elke donderdag, woensdag of vrijdag respectievelijk een bepaalde post geplaatst 

wordt (bij throwback, flashback en wayback posts gaat het vaak om fotomateriaal ‘van 

vroeger’, van voor het Instagram of het SNS tijdperk). Zo kan men bijvoorbeeld in een 

(hoge)schoolcontext elke donderdag van het tweede semester een foto van een student op 

stage posten, van op de stageplek. De beheerder schrijft daar een kort tekstje bij en post dit 

op de groep, en dat elke donderdag, mooi gespreid. M.b.t. Funny Friday kan men elke vrijdag 

iets over het weekend posten of een leuke anekdote of quote posten. Elke maand kan men 

een bepaalde organisatie in de kijker zetten. Tenslotte kunnen bepaalde dagen ook 

ingepland worden. Wordt er iets gedaan rond Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas, rond het 

WK, rond 1 november, rond kerst, rond het offerfeest of …. In de planning kan heel veel op 

                                                           
42 Dit geldt niet enkel voor SNSs, die continuïteit, ook websites ofblogs doven soms uit, of vertonen na verloop 
van tijd weinig nieuwe initiatieven of updates. De laatste update van bijvoorbeeld OHUP dateert van 3 
november 2012 (www.ohup.be). Ook www.expertonlinehulp.be stopte met publiceren op de blogs op 2012.  

http://www.ohup.be/
http://www.expertonlinehulp.be/
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voorhand bedacht en ingepland worden. De inhaakmomenten en opportuniteiten die zich 

aanbieden via de actualiteit zijn hier buiten beschouwing gelaten (zie volgend punt). 

 Leer inhaken op actualiteit en op gebeurtenissen die thema- of organisatie-gelinkt zijn43. 

Wordt er een panda geboren in de plaatselijke Zoo en is dat een momentaan hot topic, dan 

kan daar op ingehaakt worden. Het SN mag zeker spontaan aangewend worden. Zie hierbij 

het voorbeeld van de ALS liga. Zij pasten een lopende trend in hun voordeel aan. Enkele 

maanden voor “the ALS Ice Bucket Challlenge” boomden op Facebook andere 

‘neknominaties’ zoals het ‘brugspringen’ - waarbij iemand genomineerd en uitgedaagd werd 

om in een rivier of vijver te springen, zo niet, moest de genomineerde de uitdager een 

etentje trakteren. Er werden per uitdager 3 anderen genomineerd, waardoor er steeds meer 

en meer mensen de uitdaging moesten aangaan. De ALS liga (of iemand ten behoeve van 

deze liga) nam deze trend over en al gauw gingen mensen –wereldwijd – andere personen 

nomineren om een emmer ijswater over zich uit te gieten, zo niet, moesten ze geld doneren 

aan de ALS liga. Het inspelen of inhaken op een trend of topic uit de actualiteit, is zeker een 

pluspunt.   

 Gebruik niet te veel tekst, zo ja, leg de link met de website waar de tekst te vinden is, of werk 
met notes binnen de groep, pagina, … Korte berichten van 100-150 letters doen het op SNSs 
het best. De rest kan via een link elders staan.  

 Laat mensen echter niet te veel doorklikken: bijvoorbeeld van Twitter, naar bit.ly en van 
daar naar LinkedIn en van daar naar de website. Eenmaal doorklikken is aanvaardbaar, meer 
is niet meer aanvaardbaar voor de leden/fans/volgers (Hofmann, Beverungen, Räckers, & 
Becker, 2013). 

 Stimuleer interactie: 

o Gebruik af en toe een poll (in groepen, of met een link naar een anonieme enquête) 

en geef daarvan dan de resultaten weer.  

o Zoek medewerkers (bv., een tweede administrator) als de dynamiek uitblijft (zie 

hoger).  

o Laat leden zaken inzenden. 

o Koppel een vraag aan een post of share. 

 Wees een koppelaar tussen leden. Als je iemand online of offline ontmoet, die interessant 
kan zijn voor een ander lid, introduceer deze persoon dan aan een andere. Schrijf ook af en 
toe iemand met naam en toenaam aan in de groep of op de pagina. De kans dat iedereen 
altijd alle posts dagelijks volgt of ziet is klein, als je een persoon aanschrijft (letterlijk zijn 
naam typt, op Facebook, waardoor er een hyperlink wordt gelegd, of @naam typt, op 
Twitter) heeft hij/zij de post zeker gezien. Deze post komt dan (bij Facebook) bijvoorbeeld in 
de notificaties en mogelijks ook in de mailbox terecht.  

 Beloon actieve leden/fans/volgers virtueel  

o Spreek mensen aan die interactie kunnen verhogen (offline, via @, of door hun naam 

voluit te typen met hyperlink, zie punt hierboven), de kans is groot dat zij zich 

daardoor erkend voelen, en dat ze antwoorden op de post. 

o Hou rekening met het Pay It Forward principe, en het feit dat mensen elkaar helpen 

in een community (zeker voor professionalisering) en dat dat werkt als ‘een rond 

punt’ (uitgebreide wederkerigheid) eerder dan als een tweerichtingsstraat (pure 

wederkerigheid). 

o Beloon mooie discussies. Bij groepen kan je leden hun posts liken of opmerkingen 

schrijven die bemoedigend werken (‘mooi’, ‘puik’). Zet een interessante Discussie in 

                                                           
43 Inhaken = realtime marketing. Bv., http://www.marketingfacts.nl/berichten/realtime-marketing-de-
toekomst-van-internetmarketing  

http://www.marketingfacts.nl/berichten/realtime-marketing-de-toekomst-van-internetmarketing
http://www.marketingfacts.nl/berichten/realtime-marketing-de-toekomst-van-internetmarketing
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de schijnwerpers. Zo kan je als beheerder bij LinkedIn een Discussie de “Manager’s 

Choice” toekennen. Als resultaat zal de Discussie bovenaan rechts op de Home Page 

van een goep te zien zijn. Ook op Facebookpagina’s kan je posts van derden 

promoveren door ze op ‘the wall’ te laten verschijnen, of zelfs om ze als favoriet te 

maken en aldus te laten verschijnen. Let wel op, hoe meer je enkel één lid beloont, 

hoe meer de andere leden zich genegeerd kunnen voelen. Zet niet te veel dezelfde 

personen op een piëdestal. Desalniettemin, een actief lid wordt graag (h)erkend. 

Iedereen die iets post, ziet deze post graag in het hoofdpaneel verschijnen i.p.v. 

stiefmoederlijk in een klein kadertje (dit is zeker bij Facebookpagina’s van 

toepassing). 

o Snoer niet te snel de mond van mensen die (heel) informeel en gewaagd taalgebruik 

hanteren maar wel bijdragen tot een actief SN. 

 Let erop dat een Facebookgroep geen online shop is. Gebruik daar eerder een 

Facebookpagina voor (zie 3.3.), waar je als beheerder ook direct meer (alles) ‘onder controle’ 

hebt. Je kan m.b.t. verkoop van zaken of diensten wél voor een Facebookgroep kiezen als het 

de bedoeling is dat alle leden binnen de online community zaken kunnen plaatsen voor 

verkoop aan alle leden. Onderstaande illustratie is daar een voorbeeld van. In onderstaande 

Facebookgroep kan elk lid koopwaren posten. De regel hierbij is, dat, eenmaal de verkoop 

rond is, de post terug gedeletet wordt door het lid die de post plaatste. Heel transparant.  

 

 Gebruik het SN om een event aan te kondigen (pre-event) en om over dat event nadien nog 

enkele zaken te laten ventileren of nazinderen (post-event).  
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 Let erop dat een momentaan (kortstondig) SN wordt afgesloten, uit de ether wordt gehaald, 

of dat ergens melding wordt gemaakt dat het betreffende SN opgehouden is met 

posten/bestaan. Dit kan bij de ‘about’ of ‘beschrijving’ staan, of in een post, die gepind is en 

altijd als bovenste post te zien zal zijn (zoals in het voorbeeld hierboven: ‘gepinde post’). 

Beter nog is nagaan of het SN ‘in gang kan gehouden’ worden op de één of andere manier. 

o Het SN kan misschien een bredere en algemenere naam krijgen na een kortstondig 

en specifiek evenement. Let daarbij wel op dat je bijvoorbeeld Facebookpagina’s en 

open Facebookgroepen niet meer van naam kan wijzigen vanaf 200 leden. Kies je 

naam dus goed en denk na over ‘what’s next’: wat met de groep of pagina na 2 jaar? 

Zeker als je een SN maakt over een (jaarlijks) terugkerend event, kan je daar reeds 

vroeg rekening mee houden: maak je elk jaar een nieuw SN, of gebruik je jaarlijks 

hetzelfde? Onderstaande printscreen illustreert deze problematiek. 

o Kijk ook eens of er al geen 5 gelijkaardige groepen of pagina’s bestaan. Zeker m.b.t. 

zeer snel en spontaan opgerichte SN (bij rampen of eenmalige (emotionele) 

gebeurtenissen) worden nogal eens gelijkaardige groepen of pagina’s gecreëerd.  

 

 Schrijf grammaticaal correct. Je mag informeler taal gebruiken op SNSs, maar er mogen geen 

fouten tegen het Nederlands in de posts of beschrijvingen staan. Ook al gebruikt jouw 

doelgroep fouten (in commentaren), jij geeft het voorbeeld en schrijft grammaticaal en 

spelkundig correct. 

 Hou vinger aan de pols i.v.m. veranderingen die Facebook, LinkedIn of Twitter doorvoeren. 

Maak je zelf lid van enkele groepen die daar als eerste over posten of bloggen 

(Frankwatching, Dailybits, Pedro de Bruyckere, Clo Willaerts, het emsoc project van iMinds, 

VUB, SMIT en MICT, Facebook zelf, …)  

 Leer Facebook of LinkedIn Insights kennen, een tool om the metrics van je pagina te leren 

kennen en om er conclusies uit te trekken. Welk type content, welke soort engagement of 

web 2.0 ‘experiment’ slaat aan? Welke dag of tijdstip slaat best aan om iets te posten (hier 

zijn een aantal studies rond, maar die geven allen andere tijdstippen: wel of niet in weekend, 

wel of niet over de middag of na 8 uur, … Net zoals je van je blog of website analyses kan 

(bij)houden (bv., via Google Analytics), kan dat ook binnen Facebook en LinkedIn. Dit kan 

echter enkel m.b.t. Facebook- en LinkedInpagina’s, niet m.b.t. groepen, zie 3.3.). 

 Je kan gerust bepaalde zaken boosten, promoten of gebruik maken van advertenties (bv., 

Facebook ads). Target de juiste gebruikers of doelgroep en experimenteer ook met 

verschillende ads, promotions of boost. Dit gebeurt tegen betaling. Het bedrag is variabele en 

kan je zelf ‘kiezen’, afhankelijk van bereik, scope en aantal dagen je het bericht een boost 

wilt geven. Als je een post plaatst op een bepaald moment dan ziet doorgaans maar een 

bepaald aantal personen (15 à 20% van je fans) deze post. Wil je dat bericht meerdere keren 

tonen, of tonen aan bepaalde mensen (bijvoorbeeld enkel jongere mannen, enkel 

Gentenaars, of enkel mensen die ‘nu’ ingecheckt zijn in een bepaald centerparc), dan kan je 

het boosten en targetten, dus nog eens laten verschijnen bij die doelgroep. Als je de 

resultaten nadien ook analyseert, kan je zien of een advertentie efficiënt is geweest. Check 
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na je boost of betaalde actie of er inderdaad meer toegeleid is naar het moederschip (de 

website) en of er meer telefoontjes kwamen en of je actie meer leden of fans opleverde.44 

 Go offline! Online ligt vaak in het verlengde van offline gedrag/succes/communicatie/ 

werking. Zo krijg je bijvoorbeeld veel meer actie in Facebookgroepen als je de leden ook 

persoonlijk kent. Je kan jezelf offline beter visibel maken, bv., door ook aanwezig te zijn op 

offline meetings of evenementen. Je kan misschien een foto of video plaatsen van jezelf of je 

organisatie, al ben je daarbij best spaarzaam (met eigen promotioneel materiaal).  

 Integreer je SN in je eigen website. Als je een eigen website hebt (bijvoorbeeld als je 
verantwoordelijk bent voor een professionele organisatie of voor een evenement), kan je 
eens kijken naar bijvoorbeeld de “LinkedIn Group API”. Dit is software code dit je toelaat een 
deel van de LinkedIn Group functionaliteit in je website te integreren. Dit maakt de 
Discussions zichtbaar op meerdere plaatsen, wat de kans doet toenemen dat er iemand aan 
zal bijdragen. Laat deze integratie-tip (van zowel LinkedIn als Facebook of Twitter) best door 
je webmaster verzorgen! 

 Automatiseer je Facebook niet. Veel Facebookpagina’s ‘vullen’ zichzelf via RSS, blogposts of 

Twitterupdates die gekoppeld zijn aan Facebook en/of LinkedIn. Het wordt echter afgeraden 

om alle posts exact hetzelfde te houden over de media heen. Veel mensen kiezen of voor 

Facebook of voor LinkedIn of voor Twitter omdat ze een voorkeur hebben. En als ze toch van 

alle SNSs fan of lid zijn, willen ze niet 3x dezelfde post zien. Het lijkt er dan op dat jij of de 

organisatie geen moeite steekt in het specifieke publiek. Het is alsof je driemaal net 

hetzelfde zou vertellen aan 3 andere soorten groepen (in real life): net dezelfde speech voor 

een groep van 18-jarige studenten, voor een groep 50-jarigen professionals en voor je 

persoonlijke vriendenkring, zonder nuance naar leeftijd, dialect, voorkennis, voorkeuren etc.  

 Als het werken met SNSs niet werkt, dus als jij er veel tijd in steekt maar er niks voor 

terugkrijgt of lijkt voor terug te krijgen (return of investment of return of involvement): geen 

reacties, geen volgers, etc., zoals verhoopt, stop er dan mee. Je kan bij SNSs niemand 

dwingen ‘mee te doen’. Een SN groeit organisch en goed, of het groeit niet. Hoe populair 

Twitter of Facebook ook zijn, als je er niks mee kan of het werkt niet voor jou, jouw 

organisatie of jouw doelgroep, dan kan je besluiten om je energie elders in te steken.  

o Hou wel de 1-9-90% regel in acht, en wees niet teleurgesteld als er weinig interactie 

plaatsvindt in je groep, op je pagina of m.b.t. je account. Komen er echter geen leden 

naar je SN, of gebeurt er niks, dan kan je beslissen er mee op te houden.  

o Gebruik voor pagina’s de insights. Facebook insights bijvoorbeeld geeft je inzicht in 

het bereik en participatiegraad van elk van je posts (zie printscreens). Af en toe een 

like of commentaar kan al voldoende zijn om het medium toch te blijven inzetten als 

communicatiemiddel. Af en toe een toeleiden naar de website is mogelijks ook 

voldoende voor jouw organisatie. Misschien wéét je dat de leden van je SN niet 

zullen reageren op het SN (bv., van toepassing bij zwaar beladen topics, bij vacatures, 

bij taboe onderwerpen), maar ben je tevreden dat je post x aantal personen heeft 

bereikt (reach).  

o Relativeer: ook van affiches die her en der uithangen weet je niet wat de ROI is en 

hoeveel mensen de affiche opmerkten, dan wel aandachtig lazen of erdoor toegeleid 

werden naar je organisatie of website. 

                                                           
44 Voor meer informatie verwijzen we naar (De Smet, Sociale media in de profit sector: vriend of vijand, 2013), 
p 17 en volgende. 
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o Bij Facebookgroepen kan iedereen zien wie van de groepsleden ook een bepaalde 

post ‘zag’. Als je nooit een like of commentaar krijgt op je posts, maar per post ‘zie’ je 

dat er 20% van het aantal leden de post effectief bekijkt, dan kan je beslissen om de 

groep wél te behouden (zie printscreen).  
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o Haak ook niet te snel af. Een online netwerk zou pas na 9 maanden rendement 

leveren (gevonden in (Derkson, 2009)). De meeste administratoren haken af na 6 

maand. 

 

3.3. Pagina, groep of persoonlijk profiel45 ? 
Er wordt in dit deelrapport vaak verwezen naar pagina’s en groepen. In dit deel wordt ingegaan op 

het verschil tussen beide, voornamelijk in doelstelling waarvoor men ze inzet en in 

interactiemogelijkheden. 

3.3.1. Kenmerken 
Met pagina’s kan men volgens Facebook als “organisatie, bedrijf, beroemdheid en merk 

communiceren met de personen die hebben aangegeven dat ze de pagina leuk vinden.” Een 

Facebook- of LinkedInpagina is een goed middel voor algemene communicatie. Met algemene 

berichten worden vacatures, informatie over opendeurdagen, een nieuwtje uit de sector, een 

filmpje, bedoeld. Tevens worden Facebookpagina’s en LinkedInpagina’s ingezet om de “officiële” 

aanwezigheid van een organisatie op Facebook vorm te geven.  

Pagina’s vormen eerder een marketingtool of een business website, te vergelijken met een publieke 
toespraak of flyer. Ze houden een verticale communicatievorm in. Met een pagina probeert men zijn 
bereik te vergroten door mensen ertoe aan te zetten over de organisatie te praten onder de vorm 
van likes en shares. Een pagina biedt wel web 2.0 mogelijkheden om een community te creëren en 
de betrokkenheid van fans te verhogen, maar in de praktijk lukt dat meestal niet zo best of streeft 
men dat niet steeds na (zie het feit dat men posts van derden in een stiefmoederlijk paneel (bijna 

                                                           
45 Gebaseerd op http://www.socius.be/tiki-index.php?page=Facebook%3A+pagina+of+groep en 

http://smallbusiness.chron.com/linkedin-groups-versus-company-pages-13373.html  

 

http://www.socius.be/tiki-index.php?page=Facebook%3A+pagina+of+groep
http://smallbusiness.chron.com/linkedin-groups-versus-company-pages-13373.html
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niet) te zien krijgt). 

 
Volgens Facebook beschik je met groepen over “een besloten ruimte waarin kleine groepen personen 

over gedeelde interesses kunnen communiceren.” Een groep maakt men meestal om met één soort 

doelgroep te communiceren: studenten uit één klasgroep, alle inwoners van één gemeente, het 

personeel van één organisatie of alle cliënten/patiënten van één organisatie, professionals die een 

interesse of thema delen. Mensen kunnen uitgenodigd worden om lid te worden van zo'n groep, of 

zelf vragen om lid te mogen worden. Groepen kunnen een goed instrument zijn voor interacties 

tussen gelijk(gestemd)en, om mensen rond een bepaald idee te sensibiliseren of over een gedeelde 

interesse te praten. Vergelijk de meeste communicatie binnen zo een groep met een groepsdiscussie 

in het gewone leven: er is een horizontale communicatie. 

LinkedIngroepen beogen ook een besloten ruimte waarin groepen personen over gedeelde 

interesses kunnen communiceren, zij het dat de content meer met business te maken heeft 

(professionalisering) dan met emotionele topics of met entertainment- en vrijetijdszaken.  

Als iemand fan is van een Facebookpagina of lid van een Facebookgroep, dan kan de beheerder niet 

het profiel bekijken van deze persoon, tenzij hij ook privé ‘vriend’ is met deze persoon zijn of haar 

profiel, of tenzij deze persoon alle gegevens publiek zichtbaar zet/laat. Ook kunnen medeleden uit 

een Facebookgroep de gegevens van andere leden niet zien, tenzij ze er persoonlijk mee gelinkt zijn. 

Dit kan wel bij LinkedIn om de eenvoudige reden dat de meeste mensen alle informatie publiek 

toegankelijk maken/zetten op LinkedIn (en doorgaans niet op Facebook). Net omdat LinkedIn 

geassocieerd wordt met business, jobs, vacatures en headhunting, geven de meeste mensen zoveel 

mogelijk inzicht in hun gegevens én zetten ze er geen gevoelige, persoonlijke of emotionele 

informatie of statusupdates op. 

Dat beheerders van pagina’s of groepen geen inzage hebben in de gegevens van de fans of leden op 

Facebook is ook de reden waarom men geen ‘persoonlijke profiel’ mag maken met een zogezegde 

bedrijfsnaam, bijvoorbeeld, een persoonlijke account ‘opleidingX HogeschoolY’. In naam lijkt dit om 

een organisatie te gaan, in de feiten gaat dit om een persoon met voornaam ‘opleidingX’ en 

familienaam ‘HogeschoolY’. Niet alleen is dit niet toegelaten door Facebook (o.b.v. de 

gebruikersvoorwaarden), het is ook deontologisch niet koosjer. Facebook gebiedt dat persoonlijke 

accounts enkel een echte voor- en familienaam mogen hebben en dat er één, echte, fysieke persoon 

gelinkt moet zijn met de account. Zogezegd een organisatie zijn of dat zo laten uitschijnen (in 

naamgeving), maar in de feiten, in profiel en daarop gebaseerde toepassingsmogelijkheden inzage 

hebben in alle gegevens van de ‘vrienden’, omdat ze gewoon ‘fan’ denken te zijn, kan en mag niet. 

De meeste mensen die Facebook gebruiken weten echter dermate weinig over privacy-instellingen, 

mogelijkheden, security, zoekmogelijkheden via Facebook Graphs, etc., dat zij niet doorhebben dat 

de persoon die desalniettemin schuilgaat achter de ‘organisatienaam’, inzicht heeft in alle gegevens 

van de ‘fans’ omdat zij eigenlijk ‘vrienden’ (geworden) zijn.  

Onderstaande printscreen toont een fictief voorbeeld van het gebruik van een persoonlijk profiel, 

waar een fysieke persoon achter schuilt, voor een organisatie (een opleiding in het voorbeeld). Deze 

persoonlijke account (een try-out) is overigens reeds enige tijd offline gehaald.   
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3.3.2. Wat is de bedoeling? 
De keuze voor een groep of een pagina hangt af van de bedoeling die men voor ogen heeft46. 

Wil men vooral de organisatie en het aanbod in de kijker zetten en het aantal fans uitbreiden, dan is 

een pagina geschikt. Pagina's zijn ideaal om nieuwe potentiële leden aan te trekken, omwille van het 

virale effect: berichten verschijnen op de tijdslijn van fans en worden zo ook gezien door hun 

vrienden. Het feit dat een update op een Facebookpagina geplaatst wordt, betekent niet 

noodzakelijk dat de fans deze zullen zien. Gemiddeld bereikt een bericht op een pagina niet meer 

dan 16 of 17% van de fans47. Als dat bericht gedeeld, leuk gevonden of becommentarieerd wordt, 

verschijnt het meer prominent in de nieuwsfeed van 'sommige' fans. 

 

Is het eerder de doelstelling om een platform te creëren waarop mensen op een niet-hiërarchische 

manier zaken kunnen delen, dan is een groep beter. Groepen zijn er om een online community op te 

bouwen. Het feit dat de groepsbeheerder doorgaans in eigen naam post, als mens en niet als 

organisatie, maakt de dynamiek van de conversatie in groepen ook meer persoonlijk. Bij een groep 

ligt het bereik van de posts anders dan bij een pagina: als iemand een bericht post, dan worden alle 

groepsleden daarvan op de hoogte gebracht, als ze hun voorkeuren zo ingesteld hebben (via mail, via 

notificaties en/of via een markering naast de groep). 

                                                           
46 Gebaseerd op http://www.socius.be/tiki-index.php?page=Facebook%3A+pagina+of+groep en 

http://smallbusiness.chron.com/linkedin-groups-versus-company-pages-13373.html 
47 Uit De Smet, S. (2013). Sociale media in de social profit: vriend of vijand. Tielt: Lannoo en http://www.socius.be/tiki-

index.php?page=Facebook%3A+pagina+of+groep 

http://www.socius.be/tiki-index.php?page=Facebook%3A+pagina+of+groep
http://smallbusiness.chron.com/linkedin-groups-versus-company-pages-13373.html
http://www.socius.be/tiki-index.php?page=Facebook%3A+pagina+of+groep
http://www.socius.be/tiki-index.php?page=Facebook%3A+pagina+of+groep
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In onderstaande tabel (overgenomen van www.socius.be) zet socius.be de belangrijkste 

overeenkomsten en verschillen tussen Facebookpagina's en -groepen op een rijtje.  

Tabel 37: Verschillen tussen Facebookpagina’s en –groepen, volgens www.socius.be   

 Pagina Groep 

Bedoeling Een organisatie of project 
(re)presenteren 

Collaboratieve omgeving voor een 
groep mensen 

Toegang Publiek Publiek, gesloten of geheim  

Mensen toevoegen Niet (mensen moeten zelf de 
pagina leuk vinden) 

Ja – enkel Facebookvrienden van 
groepsleden of beheerder(s) 

Berichten voor 
fans/leden 

Enkel als iemand je post leuk 
vindt/op je post commentaar 
geeft. 

Je krijgt FB berichten (en eventueel e-
mail) voor alle nieuwe posts (dit kan 
je aanpassen als groepslid). 

Restricties op het 
plaatsen van posts 

Posten kan beperkt worden tot 
de paginabeheerder(s) of open 
voor iedereen.  

Posten kan beperkt worden tot de 
groepsbeheerder(s) of open voor 
iedereen. 

Events aanmaken Ja Ja 

Applicaties/tabs Ja Nee 

Nieuwsfeed van 
berichten 

Ja Nee 

Polls Ja Ja 

Gedeelde documenten 
aanmaken 

Nee Ja 

Chat Nee Ja 

De lijst van fans/leden 
bekijken 

Nee Ja 

Insights/statistieken Ja Nee 

Indexatie door 
zoekmachines 

Ja Ja, behalve voor geheime groepen 

Inzicht leden/fans Je ziet als fan niet wie er nog 
fan is 

Je ziet als lid wie de medeleden zijn 

 

3.4. SNSs, niks anders dan … communicatief zijn 
Alle bevindingen en bedenkingen, tips en tricks, do’s en don’ts in beschouwing genomen durven wij 

in dit deelrapport en op basis van dit onderzoek, besluiten dat ‘op SNSs gaan’ en daar communiceren 

misschien niet zo ànders is dan ‘gewoon’ communiceren. Of dit nu eenrichting communiceren 

inhoudt (web 1.0) of twee- en meer-richting communiceren (web 2.0), de regels die binnen een 

specifieke beroepscontext offline gelden, in real life, gelden in principe ook binnen SNSs. Gepast 

tussenbeide komen, stimuleren, belonen, humor hanteren (waar het kan) of niet hanteren (waar het 

niet past), informeren, uitdagen, … dient evenzeer offline als online toegepast te worden. En 

sommige mensen zijn evenzeer offline als online meer of minder bedreven in communiceren, al dan 

niet binnen een specifieke beroepscontext. 

Maar wat is gepast communiceren? De communicatie op SNSs zit tussen het informele dat men 

hanteert in real life (mondeling) communiceren en het formele dat men hanteert bij klassiek 

geschreven communicatie (papier/mail/nieuwsbrief). Houdt het SN een hechte offline community in, 

waar men elkaar offline ook zeer goed kent, dan zal de online communicatie er even informeel aan 

toe gaan als offline, inclusief typo’s, gewaagder taalgebruik, en veel likes. Houdt het SN een groep in 

waar men de leden niet kent, dan zal de online communicatie voorzichtiger verlopen, meer 

http://www.socius.be/
http://www.socius.be/
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aftastend, net zoals die zou verlopen offline. Houdt het SN een groep in met veel professionals, dan 

zal de communicatie professioneler (en misschien met meer expertise-gehalte) gepaard gaan. In 

principe houdt online communiceren een verlengde in van het offline communiceren … binnen de 

(werk)context. Men denkt dus best steeds in functie van hoe er offline gereageerd wordt indien men 

communiceert binnen SNSs. Ook in real life reageert men niet ‘niet’. Ook in real life komt men 

tussenbeide als 2 mensen te ver gaan, vertelt men ook niet continu en eenzijdig ‘how great’ men zelf 

is …  

Men moet er echter wel rekening mee houden dat wat neergepend wordt op een SN direct voor 

iedereen (binnen de groep, of voor het grote publiek) zichtbaar is, of … voor iedereen zichtbaar 

gemaakt kan worden. Men kan heel snel een bericht – zelfs een bericht via private mail en zelfs een 

bericht dat maar 10 seconden leesbaar is op snapshat– kopiëren en elders plakken of overmaken 

naar andere (niet-)leden van het SN.  

Wat maakt het communiceren op SNSs wél anders? Het inzetten op SNSs betekent dat men met een 
“networked mindset” werkt, wat betekent dat men met openheid, transparantie, informaliteit en 
gedecentraliseerde decision-making kan omgaan. Tevens moet men goed om kunnen gaan met 
gedeelde acties, reacties en interacties (Scearce, Kasper, & Grant, 2010). Men moet regie uit handen 
kunnen geven “such that communications on this channel are (at least partially) outside the control 
by the organization/sender/owner. Therefore, communicating on this channel necessitates different 
communication behaviors and changes the role of [governments] into facilitators of a public dialogue 
that involves the [citizens] themselves, in the spirit of the social web.” (Hofmann, Beverungen, 
Räckers, & Becker, 2013). 
 
Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de welzijn-specifieke context, met de diverse 
doelgroepen en met het oog op diverse doelstellingen (professionaliseren, sensibiliseren, promoten, 
vrijwilligers zoeken, sponsors zoeken, maar ook hulpverlening), met de noden en eigenheden van 
deze sector. 
 

3.5. En toch: contextafhankelijk 
Wat die exacte context is, binnen de welzijnssector, is in dit onderzoeksdeel minder aan bod 

gekomen. Wat de impliciete en expliciete regels daarbij zijn, is helemaal niet tot uiting gekomen in 

dit onderzoeksdeel en gebruikmakend van deze eerde kwantitatieve methodologie. Daarom is een 

volgend deelonderzoek en -rapport cruciaal. Gelijktijdig met deze screening, werd naar de 

welzijnsector zélf geluisterd, hoe zij SNSs gebruiken in hun werking en binnen hun beroepscontext. 

Daarbij werden een vijftiental organisaties geïnterviewd.  

Het huidige onderzoeksluik legt andere accenten dan het volgende onderzoeksluik. Dat heeft vooral 

te maken met de onderzoeksmethode, scope, en toegang tot informatie die met de betreffende 

methodes bekomen kunnen worden. De screening houdt een eerder kwantitatief en kwalitatief 

observeren in, waarbij gefocust werd op technische zaken, eigen aan SNSs en Sociale Media. De 

interviews houden een volledig kwalitatieve bevraging in, die focust op een meer holistische aanpak, 

i.e., ervaringen, frustraties, dromen, houdingen, werking van SNSs binnen de sector. We verwijzen 

dan ook graag naar het volgend deelrapport voor een alternatief en aanvullend onderzoek (zie 

deelrapport 3, interviews). 
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3.6. Wat kan aangevuld worden ? 
‘Meten’ was zeker m.b.t. dit onderzoeksluik ‘weten’. Zoals in het begin van dit deelrapport gesteld 
werd: “Overtuigd van het credo ‘meten is weten’ en gebaseerd op metrieken, wordt gerapporteerd 
welke bestaande Sociale Netwerken binnen de welzijnssector ‘het’ goed doen (in aantal 
leden/fans/volgers de grootste Sociale Netwerken tellen, in aantal likes bepaalde posts genereren 
etc.) en hoe informatief (web 1.0) dan wel dynamisch en interactief (web 2.0) de Sociale Netwerken 
(in hun content en gebruik) zijn.” 
 
Echter, we beseffen dat dit geen eindpunt is, maar een neerslag van ‘een’ deelstudie die over een 
jaar liep, en dat het online landschap continu evolueert. Ook de daaruit voortvloeiende 
communicatievormen en –opportuniteiten, maar ook de gevaren en falingen evolueren mee. We 
beseffen ook dat deze studie alles behalve exhaustief of exclusief is. Elke vorm van verder, ander, 
gelijkaardig, tegensprekend of aanvullend onderzoek zien wij als een meerwaarde en als extra bron 
of materiaal in onze zoektocht naar best practices van het gebruik van SNSs voor en in de 
welzijnssector. Sommige vragen en topics zijn te weinig belicht of aan bod gekomen in deze 
(deel)studie. De lezer mag ons ten allen tijde aanvullingen, bedenkingen, bemerkingen, interessante 
links, eigen best practices, vlot werkende Sociale Netwerken, best of worst scenario’s of extra tips 
opsturen.  
 
Dit onderzoek ‘stopt’ niet na dit jaar of na deze publicatie. Ze kan leiden tot bevindingen die terug in 
de breedte bevraagd en afgetoetst worden (via polls en enquêtes), en tot opportuniteiten, 
problemen, nieuwe inzichten die terug in de diepte besproken, bediscussieerd en uitgeprobeerd 
worden. Via een vervolgproject – i.s.m. Cera – worden tussen september 2014 en oktober 2015 
enkele ‘lerende (sociale) netwerken’ gevormd, waar met een vaste groep van maximum 12 
deelnemers ervaringen uitgewisseld worden en nieuwe initiatieven uitgeprobeerd worden, op maat 
van de deelnemende organisaties. Vanuit eigen ervaringen en door acties uit te proberen, verkennen 
we verder, met input van een paar specialisten, de meerwaarde en de do’s en don’ts van het 
communiceren via sociale netwerksites. De inspirerende praktijken uit de verschillende lerende 
netwerken brengen we samen op een website, de communicatie en professionalisering verloopt web 
2.0-gewijs binnen en door de community: zowel offline (via maandelijkse bijeenkomsten) als online 
(via SNSs) … en – congruent aan tenminste één tip voor wie (net)werkt met en via SNSs- ‘online in 
line with offline’. 
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4. Over de deelrapporten 

4.1. Overzicht van de deelrapporten 
Het onderzoek WWWelzijn 2.0, dat peilt naar het gebruik van Sociale Netwerksites binnen het 

welzijnswerk werd gevoerd aan de hand van 3 invalshoeken. De onderzoeksresultaten van deze 

invalshoeken werden gebundeld in afzonderlijke deelrapporten, die autonoom kunnen gelezen 

worden. Elk deelrapport vormt een coherent werkstuk dat als dusdanig wel op zich te lezen is, maar 

dat slechts zijn volle waarde krijgt in combinatie met de resultaten van de andere deelrapporten. Er 

wordt ook af en toe per deelrapport verwezen naar één van de andere deelrapporten. Het lezen van 

de 3 deelrapporten geeft een vollediger beeld van de problematiek en een vollediger beeld van het 

onderzoek.  

Het WWWelzijn 2.0 onderzoek resulteerde in de volgende rapporten: 

 Deelrapport 1 ‘literatuuroverzicht’ waar vooral  
o de definitie, historiek, populariteit en kenmerken van Sociale Netwerksites belicht 

worden,  
o alsook het gebruik en doeleinden van SNSs binnen de non-profit, zorg- en 

welzijnssector. 

 Deelrapport 2 ‘screening’  waar vooral  
o de resultaten neergeschreven worden van een screening van bestaande Sociale 

Netwerken die te maken hebben met welzijn, zijnde 
o kenmerken van dergelijke Sociale Netwerken  
o kenmerken van de interactie die plaatsvindt binnen deze Sociale Netwerken  
o en waar tevens praktische tips en tricks meegegeven worden om (binnen de 

welzijnssector) aan de slag te gaan met Sociale Netwerken. 

 Deelrapport 3 ‘interviews’ waar vooral  
o de resultaten neergeschreven worden van interviews die gehouden werden met het 

werkveld, met mensen uit de welzijnssector, aangaande gebruik, kansen, valkuilen, 
deontologie, … 

De onderzoeksgroep bestond uit: 

 Philippe Bocklandt *: opstart project, opvolging project, review teksten 
Philippe.Bocklandt@arteveldehs.be 

 Wendy Eerdekens *: deel interviews (afname, verwerking en rapportering), review teksten 
Wendy.Eerdekens@arteveldehs.be  

 Vicky Franssen **: deel literatuuroverzicht en deel screening (onderzoek, verwerking en 
rapportering), review teksten Vicky.Franssen@arteveldehs.be   

 Anniek Vandecasteele *: deel interviews (afnamen, verwerking en rapportering), review 
teksten Anniek.Vandecasteele@arteveldehs.be 

* verbonden aan de Arteveldehogeschool – Bachelor in het Sociaal Werk 

** verbonden aan de Arteveldehogeschool – Bachelor in het Bedrijfsmanagement en Bachelor in het 
Officemanagement 

De onderzoeksgroep is bereikbaar op volgend adres: 

Arteveldehogeschool – Bachelor in het Sociaal Werk 
Sint-Annaplein 31 

9000 Gent 
Tel 09 294 34 00 
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4.2. Gebruikte afkortingen   
CAW   Centrum voor algemeen welzijnswerk  

CDO   Centrum deeltijds onderwijs  

CLB   Centrum voor leerlingbegeleiding  

CM   Christelijke mutualiteit  

GGZ   Geestelijke Gezondheid Zorg 

JAC   Jongeren adviescentrum  

N   aantal 

OCJ   Ondersteuningscentrum jeugdzorg  

OCMW  Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn  

OHUP  Onlinehulp uitwisselingsplatform  

PC   Psychiatrisch centrum  

PM   Private message  

PR  Public Relations 

PWO   Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek 

RT   retweet 

SN   Sociaal netwerk  

SNS   Sociale netwerksite  

SNSs   Sociale netwerksites  

VAD   Vereniging voor alcohol- en andere drugsproblemen  
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