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1 Sociaal werk en sociale netwerksites? Een gps nodig! 
 
 

1.1 Waarom een gps naar sociale netwerksites? 
 
78,7% van de Vlamingen zit op minstens één sociale media site (Digimeter, 2014, p. 17). Sociaal werkers willen daar zijn waar hun doelgroep is, dus ook op 
sociale netwerksites. 

 
Niet evident, want … 
… hoe werken die sociale netwerksites technisch? 
… wat is het verschil tussen een profiel, een pagina, een groep op Facebook? 
… wat willen en kunnen we als organisaties bereiken via sociale netwerksites? 
… hoe haal je als professional meer uit je communicatie op sociale netwerksites? 
… welk social mediabeleid voer je in je organisatie? 
… wat is juridisch en ethisch mogelijk? 
… hoe vergroot je de mediawijsheid van je cliënten, je medewerkers, je organisatie? 
 
Meer dan 50 sociaal werkpartners inventariseerden meer dan 200 vragen in een 
checklist over het omgaan met sociale netwerksites. 
In vier lerende netwerken zochten we naar antwoorden.  

 
 

Wat voorligt is een gps.  
De gps voor professioneel werken met sociale netwerksites vanuit sociaal werkorganisaties gaat in op verschillende thema’s en biedt diverse (alternatieve) 
routes aan. Je kiest als organisatie(-medewerker) zelf welk thema je meest boeit of prikkelt en gaat daarmee aan de slag. 
Deze gps bevat: 

• Een bundeling van mogelijke wegen om activiteiten op sociale netwerksites te overwegen en te ontwikkelen; 

• Een diversiteit aan mogelijke aanknopingspunten, want het vertrekpunt en de doelen zullen voor elke medewerker en organisatie verschillen; 

• Een gamma aan ondersteunende hulpmiddelen om je weg te vinden. 
 
Een gps … want als organisatie bepaal je zelf waarheen je wil, welke hulpmiddelen je daarvoor gebruikt en stippel je zelf je weg uit.  

https://onlinehulp-arteveldehogeschool.be/_files/200000225-7b1be7d190/checklist%20omgaan%20met%20sociale%20netwerksites.pdf
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1.2 Wat biedt deze gps? 
 

Deze gps vertrekt van vier invalhoeken:     
                             
Sociaal werkers op sociale netwerksites … 
▪ Technisch bekeken 
▪ Inhoudelijk bekeken 
▪ Beleidsmatig bekeken 
▪ Mediawijs bekeken 
 
 
 

 
 
De gps biedt per thema:  
 

▪   basisteksten 
▪   tips 
▪   filmpjes 
▪   checklists 
▪   inspirerende voorbeelden 
▪   een wegwijzer naar meer info  
▪   overzicht van de partners van dit project 
▪   meer info over de auteurs 

  

Leeswijzer 
 

▪ Via de inhoudstafel (p. 2-5) kan je 
rechtstreeks doorklikken naar de 
rubriek die je wenst. 
 

▪ Op blauwe tekst met onderlijning kan 
je doorklikken voor meer informatie  
… naar andere documenten van de 
website www.sociaal-werk-netwerkt-
online.be  
… of naar andere websites 

 

▪ Bij elk hoofdstuk staat een logo 
waarop je kan doorklikken voor meer 
info. Je wordt dan verwezen naar één 
van de 14 invalshoeken op de webiste 
waar je meer info, checklisten, 
filmpjes, afwegingen, infographics, 
stappenplannen of inspirerende 
praktijken over dit thema kan vinden. 

        

 

 

http://www.sociaal-werk-netwerkt-online.be/
http://www.sociaal-werk-netwerkt-online.be/
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2 Sociale netwerksites technisch bekeken 

  

SOCIAAL WERK NETWERKT ONLINE 

technisch 

 
▪ Voor welke (combinatie van) netwerksite(s) kies je ? 

▪ Kies je in Facebook voor een (of meerdere) 

profiel(en), een pagina en/of een groep? 

 

▪ Hoe ga je beeldmateriaal en infografieken 

ontwikkelen en verwerken? 

 

 

▪ Heb je zicht op de spelregels en mogelijkheden van 

je netwerksite(s)? 

▪ Hoe verhoud je je daar tegenover? 

 

▪ Hoe beheer je je sociale netwerksite(s)? 

▪ Luister je naar je doelgroep en naar reacties op 

sociale netwerksites? 

▪ Analyseer je wat er (niet) gebeurt op sociale 

netwerksites? 

 

 

 

technisch 

beelden 

spelregels 

monitoring 
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3 De technische werking van sociale netwerksites 
 

3.1 Welke sociale netwerksite(s) kiezen? 
 

 

▪ (Voorlopig nog) grootste sociaal netwerksite in Vlaanderen 
▪ 70% Vlamingen heeft een Facebookaccount 
▪ Makkelijk om berichten en foto’s te delen 

 

▪ Snel berichtjes uitwisselen van max. 140 tekens 
▪ Veel beleidsvoerders of pers 
▪ Makkelijk personen via @... of thema’s via #... te volgen 

 

▪ Vooral voor contacten met beroepskrachten 
▪ Site met je ‘Curriculum vitae’ 
▪ LinkedIn-groepen rond beroepsthema’s, doelgroepen, beroepsgroepen, … 

 

▪ Makkelijk om filmpjes te zoeken en te delen 
▪ Je kan een eigen youtubekanaal creëren 

 
of ook nog … 
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3.2 De werking van een sociale netwerksite spreekt voor zich?  

Alhoewel … 
… richtlijnen en privacy-instellingen vergen de nodige extra aandacht 
… er is veel meer mogelijk dan op het eerste zicht kan  
… je verdiepen in de handleidingen is zinvol 
 
 
 

3.3 Kies je voor een privé-profiel of een beroepsprofiel 
 
▪ Sociale media zijn vooral ontwikkeld als netwerkplatform waar mensen lief en leed kunnen delen 
▪ Via de privacy-instellingen ken je vaak wel instellen wie welke berichten van jou mag te zien krijgen (bijv. voor iedereen – voor vrienden) 
▪ Toch kiezen sociaal werkers vaak voor het opmaken van een specifiek beroepsprofiel  
 

3.4 Kies je voor een profiel, een groep of een pagina op Facebook? 
 

Facebook Bij toegang 

ben ik … 

Kan ik zien wie 

me volgt? 

Kan ik zien wie 

nog toegang 

heeft? 

Kan ik 

berichten 

plannen en 

later sturen? 

Krijg ik 

statistieken 

over gebruik? 

Kan ik een 

bevraging of 

poll plaatsen? 

Facebookprofiel vriend ✓  ✓     

Facebookgroep lid ✓  ✓    ✓  

Facebookpagina fan deels  ✓  ✓   

 
 

Vaak spreekt de werking van een sociale 
netwerksite voor zich

Uitgebreide helpfunctie op elke sociale 
netwerksite beschikbaar

Er bestaan zeer goede stap-voor-stap 
handleidingen

Klik op onderstaande logo’s voor doorverwijzing naar de helpfuncties van 

                

           Facebook                                      Linked In                                  Twitter 

 

https://www.facebook.com/help/
https://help.linkedin.com/app/home/
https://support.twitter.com/
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4 Werken met beelden op sociale netwerksites 
 
 

4.1 Waarom? 
 
✓ Visuele content is populairder dan tekst 
✓ Je bereikt een groter publiek 
✓ Beelden worden meer gedeeld 
✓ Je krijgt meer vind-ik-leuks en reacties 
✓ Video’s en foto’s scoren hoger op de Edgerank van Facebook 
 
 
 

4.2 Eigen beelden of die van anderen gebruiken?  
 

Eigen beelden Beelden van anderen 

Nooit problemen met 

auteursrecht 

Eigen foto’s maken kost 

teveel energie 

Is authentieker Eigen foto’s met herkenbare 

mensen mag je vaak niet 

publiek maken 

Heb je in eigen beheer Gebruik gratis foto’s onder 

CC-licenties   

 
 
 
 
 

4.3 Fotodatabanken  
 
Betalend:      

Gratis:         
 
▪ Vermeld de auteur van foto’s die beschermd zijn 
▪ Gebruik bij voorkeur foto’s met ‘publiek domein verklaring’ = deze zijn 

niet auteursrechterlijk beschermd of het auteursrecht is verlopen. 
▪ Zoek  in verzamelsites met ‘beste fotodatabanken’ 

o Free Stock Photos: 74 Best Sites To Find Awesome Free Images 
o List of 53+ free image rescourses 

 
 

4.4 Pas je foto’s aan per sociale netwerksite 
 
▪ Bekijk het up to date overzicht van formaten per sociale netwerksite 
▪ Gebruik  de Social Image Resizer Tool een eenvoudige foto-editor 

tool voor het bijsnijden en aanpassen van foto's en afbeeldingen op 
maat van diverse sociale netwerksites. De tool ondersteunt Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest, Instagram en YouTube 

 
 
 
 
 
 

https://designschool.canva.com/blog/free-stock-photos/
https://designschool.canva.com/blog/free-stock-photos/
https://blog.bufferapp.com/free-image-sources-list?utm_campaign=weekly_digest
http://sproutsocial.com/insights/social-media-image-sizes-guide/
http://www.internetmarketingninjas.com/seo-tools/favicon-generator-crop-images/
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4.5 Beeldmateriaal bewerken of ontwerpen 
 
Ooit al gedacht aan … 
… foto’s bewerken (bijv. met www.picmonkey.com of www.canva.com ) 
… een infographic maken (bijv. met www.piktochart.com)  
… een eigen animatiefilmpje (bijv. met powtoon of moovly ) 
 
Meer tools? SproutSocial verzamelt en bespreekt diverse interessante 

tools. 

 
 

4.6 Nog tips 
 
▪ Gebruik het logo van je organisatie als profielfoto 
▪ Verander regelmatig je omslagfoto 
▪ Veranderen van beelden verhoogt de interactie 
▪ Foto’s met mensen scoren vaak beter dan stillevens 
▪ Lachende mensen werken goed 
▪ Controleer het resultaat op je smartphone of tablet 
▪ Tekst maakt interpretatie van beelden eenduidiger 
▪ Check hoe het zit met auteursrecht en portretrecht 
▪ Gebruik rechtenvrije foto’s of vermeld naam van de fotograaf 
▪ Overdreven gefotoshopte foto’s missen authenticiteit 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.picmonkey.com/
http://www.canva.com/
http://www.piktochart.com/
http://www.powtoon.com/?edgetrackerid=10065846688892&gclid=CjwKEAiA3_axBRD5qKDc__XdqQ0SJAC6lecA5S_Yz2irkz6Ls-AKTzUwg8bS7eH-KMKOJgRmgE5Y9xoCNg7w_wcB
https://www.moovly.com/
http://sproutsocial.com/insights/free-image-creation-tools/
https://magic.piktochart.com/output/5152752-pimpjeposts
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5 Spelregels van sociale netwerksites 
 

5.1 Je eigen ding doen op sociale netwerksites… binnen een 

contractuele verbintenis? 
 
Wist je … 
… dat je een overeenkomst sluit met de sociale netwerksite vooraleer je 
een eigen post kan plaatsen? 
… dat je de voorwaarden alleen kan ‘accepteren’ en niet kan wijzigen? 
… dat die gebruikersvoorwaarden niet altijd helder omschreven worden? 
… dat die gebruikersvoorwaarden meer NIET dan WEL gelezen worden? 
… dat die gebruikersvoorwaarden regelmatig wijzigen? 
… dat die wijzigingen aan gebruikersvoorwaarden vaak tot polemiek of 
discussie leiden? 
… dat die gebruikersvoorwaarden niet altijd conform de Europese 
wetgeving zijn? 
 
Daarom … 
… is het zinvol als professional om de gebruikersvoorwaarden van de 
sociale netwerksite waarop je werkt vindt en doorneemt; 
… is het wenselijk dat je op de hoogte blijft van de belangrijkste 
veranderingen. 
 
Gebruikersvoorwaarden hebben betrekking op … 
… auteursrecht op de content die je zelf plaatst en de contant die je deelt  
    van anderen; 
… het gebruik van jouw gegevens en posts voor      

     bijvoorbeeld reclamedoeleinden; 
… aansprakelijkheid; 
… welke soort posts wel of niet kunnen.                          

5.2 Gebruikersvoorwaarden in soorten 
 

 
Terms / Gebruiksvoorwaarden 

 
Terms of Service / voorwaarden 

 User Agreement / gebruikersovereenkomst 

 
Terms of Service / voorwaarden 

 Terms of Use / gebruiksvoorwaarden  

 

5.3 Up-to-date en alert blijven 
 
Beoordelen van de gebruiksvoorwaarden van sociale netwerksites: 
http://tosdr.org/ 
 
Nieuws over sociale media vind je op 
▪ http://www.frankwatching.com/ 

http://tosdr.org/
http://www.frankwatching.com/
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6 Monitoren van sociale netwerksites 
 

6.1 De evolutie en statistieken van je eigen sociale netwerkactiviteit opvolgen 
 
Waarom zou je dit doen? 
 
Je krijgt inzicht in … 
▪ je fans en volgers: geslacht en leeftijd, land waar ze geregistreerd zijn, 

taal, en andere achtergrondskenmerken, 
▪ het bereik van je posts, 
▪ de momenten waarop je fans online zijn, 
▪ voor welk soort post je een ‘ongewenst’ kreeg , 
▪ wat leidde tot een piek in actieve gebruikers, 

▪ het feit of de mensen de tabs bezoeken die jij ook graag wilt dat ze 
bezoeken, 

▪ van waar de bezoekers vooral vandaan komen en hoe je dit kan 
uitbreiden, 

▪ je eigen evolutie in bereik, 
▪ welke posts aanslaan en welke niet. 

Al deze gegevens worden ‘gratis’ voor je verzameld en in kaart gebracht. 
Deze inzichten kunnen richting geven aan je communicatie in de toekomst. 
Deze overzichten kan je als verantwoording gebruiken voor de energie die je in de communicatie op sociale netwerksites steekt. 
 
Hoe volg je je statistieken op? 
 
In Facebook krijg je deze overzichten enkel voor ‘pagina’s’.     Voor je Twitteraccount biedt https://analytics.twitter.com handige 
Klik bovenaan in de menubalk op ‘Statistieken’      overzichtjes 
 

                                                  
 

https://analytics.twitter.com/
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6.2 Jouw sociale netwerkactiviteit ten aanzien van anderen 

(benchmarking) 
 
Waarom zou je dit doen ? 
 
Om inspiratie te halen uit wat andere soortgelijke organisaties online 
zetten. Om te weten te komen over wat er over jouw organisatie gezegd 
wordt op sociale netwerksites. Om up-to-date te zijn als er evoluties zijn 
in jouw sector of in de samenleving. 
 
Hoe realiseer je die benchmarking? 
 
De activiteit op sociale netwerksites van je organisatie vergelijken met 
andere organisaties kan onder andere via … 
... Facebook Statistieken  
… barometer.agorapulse.com  
 
Nagaan wat er over jou, je organisatie of andere organisaties geschreven 
wordt, kan je nagaan via … 
… Talkwalker (www.talkwalker.com) – gratis, met log-in, uitgebreider dan  
     Google Alerts, intuïtief en snel te gebruiken; 
… Google Alerts (www.google.be/alerts) – gratis, erg basis, log-in met  
     gmail-account 
… Social Mention (www.socialmention.com) – gratis, uitgebreider dan  
    Google Alerts en Talkwalker. 
 
Je krijgt een melding telkens er op jouw of een andere webpagina wat 
verandert via Follow That Page (www.followthatpage.com)  
 

 

6.3 Meerdere accounts tegelijk beheren 
 
Waarom zou je dit doen? 
 
Meerdere accounts op diverse sociale netwerksites tegelijkertijd 
overzichtelijk beheren. Berichten overzichtelijk inplannen op diverse 
sociale netwerksites. Statistieken bijhouden. Zoekopdrachten opslaan. 
 
Hoe realiseer je dit? 
 
Via HootSuite (www.hootsuite.com) … voor gevorderde computeraars; op 
de gratis versie kan je 3 profielen combineren. 
 
 
Via Tweetdeck (https://tweetdeck.twitter.com) – om je tweets op Twitter 
beter te beheren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.talkwalker.com/
http://www.google.be/alerts
http://www.socialmention.com/
http://www.followthatpage.com/
http://www.hootsuite.com/
https://tweetdeck.twitter.com/
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7 Sociale netwerksites inhoudelijk bekeken 

 

SOCIAAL WERK NETWERKT ONLINE 

inhoudelijk 

▪ Zijn je doelen en doelgroepen op sociale 
netwerksites concreet en duidelijk? 

▪ Is je online identiteit duidelijk? 
▪ Is je stijl of ‘look & feel’ gericht op je doelgroep? 
 
▪ Zijn je onderwerpen bepaald en gepland? 
▪ Is er voldoende info verzameld? 

 
▪ Zijn je berichten goed geschreven? 
▪ En op voorhand nagelezen? 
▪ Gebruik je voldoende beelden? 
▪ Worden mensen erop getagd? 
▪ Weet je hoe je om moet gaan met negatieve 

interacties? 
 

▪ Worden (sommige) van je berichten extra 
gepromoot via betaalde advertenties ? 

doel, doelgroep en stijl 

plannen 

interactie 

boosten 
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8 Je doel, doelgroep en stijl bepalen 
 
 

8.1 Enkele mogelijke valkuilen 
 
▪ In het wilde weg berichten versturen, 

▪ Onduidelijk wie je wil bereiken, 

▪ Een wirwar van berichten over vanalles, 

▪ Als organisatie ben je onherkenbaar op de sociale netwerksite. 

 

8.2 Daarom 

 
 
Communiceer op sociale netwerksites enkel in een coherente stijl, in 
overeenstemming met vooropgestelde doelen, gericht op je online 
doelgroep(en). 
 

 

 

8.3 Welke doelen wil je bereiken via sociale netwerksites 
 
▪ Wat zijn de algemene organisatiedoelen?  

▪ Welke doelen wil mijn organisatie bereiken via sociale netwerksites?  

▪ Welke doelen kan mijn organisatie bereiken via sociale netwerksites?  

Ter inspiratie: meer dan 30 mogelijke doelen: 

Actualiseren – afspraken maken – beleidsbeïnvloeding realiseren – 
betrokkenheid bij werking vergroten – community creëren – diensten 
verlenen – doelgroep ondersteunen – doorverwijzen – drempel verlagen – 
fondsen werven – ideeën genereren – informeren – info verzamelen – 
inspraak geven – laagdrempelig contact leggen – lotgenotencontact 
realiseren – medewerkers rekruteren – doelgroep mediawijs maken – 
naambekendheid vergroten – pers beïnvloeden – participatie stimuleren – 
persoonlijk communiceren – professioneel netwerk uitbouwen - promotie 
maken – uitbreiden van cliënten – sensibiliseren – stagiaires rekruteren – 
verbondenheid creëren – vragen beantwoorden – vrijwilligers waarderen – 
vrijwilligers werven - … 
 

Via een checklist bepaal je zelf welke doelen voor jou belangrijk zijn. 
 

8.4 Wat zijn je online doelgroep(en)? 
 
▪ Welke doelgroepen wil ik bereiken via sociale media? 

▪ Welke doelgroepen kan ik bereiken via sociale media? 

▪ Welke behoeften en verwachtingen heeft elk van mijn online 

doelgroepen op sociale media? 

 

Bepaal één of 
meerdere online 

doelgroepen

Bepaal je doelen 
per doelgroep

Bepaal je stijl 
per doelgroep

Bepaal je 
inhoud

https://b9e8513d6a.clvaw-cdnwnd.com/22701d8eac43dd786f280edfdcf61659/200001013-c25a0c25a2/Checklist%20i.v.m.%20je%20doelen%20met%20sociale%20netwerksites.pdf
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8.5 Wat is je communicatiestijl?       
 
▪ Wat als je organisatie een persoon was? 

 
▪ Wat is zijn of haar geslacht op leeftijd? 
▪  Welke leefsituatie heeft die persoon? 
▪ Wat is zijn of haar geschiedenis? 
▪ Welke activiteiten doet hij of zij? 
▪ Wat zijn hobby’s en bezigheden? 
▪ Hoe staat hij of zij in het leven? 
▪ Welke doelen en waarden heeft hij of zij ? 
▪ Wat ergert hem of haar? 
 

▪ Wat als je doelgroep één persoon was? 
▪ Wat is zijn of haar geslacht en leeftijd?  
▪ Welke leef- en gezinssituatie? 
▪ Favoriete muziek, boeken, films, …? 
▪ Welke eigenschappen typeren hem of   

haar ? 
▪ Welke waarden en doelen boeien hem   

of haar? 
▪ Wat vindt hij of zij vervelend? 
▪ Welke noden en vragen heeft hij of zij ? 
▪ Met wie en wat is hij of zij solidair? 
▪ Waarom vindt hij of zij je organisatie 

mogelijks interessant? 
▪ Hoe actief is hij of zij op sociale netwerksites? Welke? 
▪ Wat verwacht hij of zij van (jou op) sociale netwerksites? 
 
 
 
 
 

8.6 In schema 
 

JOUW ONLINE 

DOELGROEP 
 

JOUW 

ORGANISATIE 

     

NODEN BEPALEN PER 

DOELGROEP 

 DOELEN BEPALEN 

VAN JE ORGANISATIE 

Bepaal de online 
verwachtingen van elke 
doelgroep: 
“Waarom zou je doelgroep 
naar je sociale netwerksite 
komen? Wat is voor hen 
interessant?” 

→ AFSTEMMING  

Bepaal je online doelen als 
organisatie:  
“Wat wil je bereiken met je 
doelgroep op een sociale 
netwerksite? Wat is 
haalbaar en relevant?” 

     

 NETWERKSITE(S) BEPALEN  

 Bepaal waar je online moet en wil zijn: 
“Kan je de doelen en de verwachtingen van je doelgroepen bereiken 
op 1 pagina/groep of 1 sociale netwerksite?” 

 

     

STIJL VAN DE DOELGROEP 
 STIJL VAN DE 

ORGANISATIE 

Bepaal wat aantrekkelijk is 
voor je doelgroep en wat 
interessant is: “Welke stijl 
spreekt de doelgroep aan?” 
TARGET AUDIENCE PERSONA 

→ AFSTEMMING  

Bepaal je eigen online 
identiteit: 
“Wie willen we online zijn 
als organisatie? Wat willen 
we uitstralen?” 

BRAND PERSONA 

     

 BEPAAL JE COMMUNICATIESTIJL  

(EN PERSONA) 

 

 Omschrijf de te gebruiken stijl zodat medewerkers op dezelfde 
manier online zullen communiceren: 
“Welke stijl moet je hanteren om als herkenbare organisatie je 
doelgroep effectief aan te spreken?” 

 

   

 

  

 GEBRUIK DE STIJL BIJ HET BEPALEN VAN DE INHOUD  

 Bepaal steeds de berichten op basis de gekozen stijl (en Persona) 

waardoor inhoud, thematiek, lengte, tempo, interactiestijl, gebruik 

van beelden congruent is 
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9 Je inhoud plannen 
          
Deze beslissingsboom bevat drie vragen om te bepalen of het plannen van inhoud op sociale netwerksites voor jouw organisatie relevant is. 
 

Welke motieven zijn voor jouw organisatie relevant zijn om een planning op te maken? 

lle aspecten van je werk of je organisatie aan bod laten komen  

Informatie geven aan alle verschillende doelgroepen die je wil bereiken  

Oog hebben voor de diverse doelen die je wil realiseren via sociale netwerksites  

Houvast hebben voor het moment dat je zonder inspiratie zit  

Collega’s stimuleren om ook wat te vertellen op sociale netwerksites  

Zorgen voor afwisseling in je berichten  

Zorgen dat je berichten op de tijdslijn van je doelgroep terecht komen  

 

Kruis aan welke parameters (naast frequentie) je in je planning wil opnemen? 

De deelwerkingen van je organisatie die aan bod moeten komen  

De verschillende doelgroepen die je wil bereiken  

De doelen die je via communiceren op sociale netwerksites wil bereiken  

De thema’s die je aan bod wil laten komen  

Het evenwicht tussen organisatie- en persoonlijke berichten  

Het actualiteitsgehalte of berichten uit de oude doos  

Mijlpaaldagen  

Soorten berichten (tekst – foto – filmpje – humor – vraag …)  

De verhouding vital-to-know – nice-to-know – public relations   

 
Heb je in elke rubriek één of meerdere vakjes aangekruist,  
dan is het opmaken van een planning relevant.   
 

Hoe frequent wil je posten op sociale netwerksites?  

Kruis de frequentie aan die én wenselijk én 

haalbaar is 

1 keer per maand  

2 keer per maand  

3 keer per maand  

1 keer per week  

2 keer per week  

3 keer per week  

4 keer per week  

Elke dag 1 bericht  

Elke dag meerdere berichten  

▪ Plan frequentie niet te hoog; je moet het kunnen volhouden; 

▪ Spreid je berichten (niet 5/week en dan 3 maanden niets); 

▪ Maak je planning online (bijvoorbeeld in excel) dan kan links, 

foto’s en filmpjes al klaar zetten; 

▪ Hou je planning haalbaar:  

geen complexe combo van parameters; 

▪ Durf een bericht herhalen; 

▪ Durf je planning loslaten; 

▪ Leg een reservebank van quotes, cartoons, foto’s aan die je 

toevallig tegenkomt; 

▪ Spreid je posts rond een evenement: vooraf aankondigen, 

foto’s op de evenementdag; reacties achteraf 
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10 Werk maken van interactie op sociale netwerksites 
  

Tips voor het aanbieden van info  
(zonder interactie)  
 
▪ Communiceer (meer) informeel 
▪ Maar… schrijf grammaticaal correct 
▪ Wees duidelijk, eerlijk en transparant in je communicatie(-doelen) 
▪ Varieer vital-to-know, nice-to-know en (zelf-)promotie 
▪ Combineer domeinspecifieke info (50%) + persoonlijke info (30%) 

+ organisatiespecifieke posts (20%) 
▪ Gebruik pre-event-, event- en post-eventposts om een evenement 

in de kijker te zetten 
▪  Besteed aandacht aan mijlpaaldagen 

o Nieuwjaar, Moederdag, eerste schooldag, … 
o Sectorspecifieke: World Social Workday, dag van de vrijwilliger, … 

Zie hiervoor: https://www.weliswaar.be/themadagen  
o Unieke: zonsverduistering, … 
o Typerend voor de gemeente: Gentse Feesten, … 

▪ Reserveer bepaalde posts voor een vast dag:  
Wayback Wednesday, Throwback Thursday, Funny Friday, … 

▪ Haak in op actualiteit of lopende (Facebook- of Twitter)trends 
▪ Gebruik niet teveel tekst 
▪ Laat mensen niet teveel doorklikken 
▪ Zorg voor beelden 
▪ Varieer 
▪ Varieer 
▪ Varieer  
 

  

Tips voor interactieve communicatie    
▪ Beantwoord zo veel mogelijk vragen 
▪ Reageer op andere berichten 
▪ Vraag om reactie 
▪ Zet af en toe een poll in 
▪ Stel een vraag bij een ‘post’ of een ‘share’ 
▪ Zoek medewerkers als de dynamiek uitblijft 
▪ Laat fans zaken inzenden 
▪ Stimuleer: ‘Zoek de verschillen…’, ‘Verzin een onderschrift bij deze 

foto…’, ‘Maak volgende zin af…’ 
▪ Beloon actieve leden/fans/volgers virtueel: bedank hen uitdrukkelijk, 

like hun commentaar, promoveer hun bijdrage aan een pagina door 
die op het hoofdpaneel te laten verschijnen 

▪ Gebruik humor 
 

Hoe reageer je op negatieve berichten? 
 
▪ Reageer altijd op vragen, opmerkingen of kritiek die aan de beheerder 

gericht zijn 
▪ Spam (ongewenste reclameberichten) mag je deleten, negatieve com-

mentaar niet 
▪ Verontschuldig je voor gemaakte (inschattings)fouten 
▪ Breng de gemoederen tot bedaren als volgers in de clinch liggen 
▪ Reageer af en toe met humor 
▪ Probeer bij persoonlijke kritiek om het gesprek offline of privé verder 

te zetten 

https://www.weliswaar.be/themadagen
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11 Boosten van berichten op sociale netwerksites 
 

11.1 Wist je … 
 

▪ … dat er een Facebook algoritme wordt gebruikt dat bepaalt welke berichten 
jouw vrienden of fans op hun tijdslijn zien. Dat algoritme wisselt nogal eens 
in gewichten van bepaalde parameters (soort content, berichten waar veel 
gemeenschappelijke vrienden op reageerden, van een bron waar je recent of 
frequent mee contact had, …). Concreet betekent dit dus dat die berichten 
die je op je Facebookprofiel en je Facebookpagina plaatst niet aan al je 
vrienden of fans bezorgd worden. Enkel bij je Facebookgroepen kan je er 
zeker van zijn dat alle berichten die geplaatst worden ook bij alle leden van 
de groep terecht komen. 

▪ … dat je wel zelf kan meebepalen welke vrienden of pagina’s je minder wilt 
volgen, wilt ontvolgen of die je zéker wilt volgen en waarvan je zaken als 
eerste wilt zien verschijnen op je nieuwsberichten.   

▪ … dat posts op je Facebookpagina slechts aan 17% à 30% van je fans 
aangeboden worden; 

 
 

11.2 Tips om (gratis) je posts bij meer fans te laten verschijnen 
 
Bied gevarieerde ‘content’ aan: 
▪ Varieer het soort berichten om eentonigheid te vermijden 
▪ Varieer met verschillende soorten inhoud van posts en hou in de 

gaten op welke posts je meest reactie krijgt…  
▪ Vraag de mening van je volgers of fans 
▪ Een mix van tekst, afbeeldingen en filmpjes worden het meest 

gewaardeerd 
 

 
 
 
Stimuleer doorklikberichten waarbij de volgers uitgenodigd worden op 
verder te lezen of beelden te bekijken 
 
Inviteer vrienden om je pagina te liken 
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11.3 Betalend je berichten promoten 
 
‘Boosten’ betekent dat je tegen betaling een bericht of een pagina kan 
‘promoten’ bij een omschreven doelgroep waardoor het bereik van dat 
bericht of die pagina vergroot. 
 
Boosten van een bericht  
 
▪ Je kan een bericht boosten 

bij je fans en hun vrienden 
op voorwaarde dat je 
minstens 30 fans hebt 

▪ Je kan een bericht boosten 
bij een specifiek gekozen 
doelgroep (locatie, geslacht, 
leeftijd, …) 

▪ Je kan zelf je budget 
bepalen voor het boosten 
(je krijgt een inschatting van 
je bereik)  

▪ Facebook screent de te 
boosten berichten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Boosten van een pagina 
 
Je pagina promoten doe je via een advertentie die verschijnt aan de 
rechterkant van het facebookscherm. De Facebook-advertenties 
verschijnen aan de rechter-
kant op bijna alle pagina's in 
Facebook. U kunt uw eigen 
Facebook-pagina ermee pro-
moten of zelfs uw eigen 
website. De advertenties 
bestaan uit een titel, een 
afbeelding, een korte tekst 
en eventueel de domein-
naam van uw website als u 
deze promoot. Net als 
gewone berichten kunnen 
ook advertenties geliked 
worden en zien mensen 
welke advertenties door hun 
vrienden geliked zijn. 
 
 
▪ Klik op je pagina links op ‘pagina promoten’ 
▪ Ook hier bepaal je het budget dat je wil besteden om je volledige 

pagina als een advertentie te laten verschijnen. 
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12 Sociale netwerksites beleidsmatig bekeken 

 

SOCIAAL WERK NETWERKT ONLINE 

beleid 

▪ Heb je een gedragen visie en beleidskader over de 

plaats van sociale netwerksites in je werking? 

▪ Is er een duidelijk social mediabeleid in je organisatie? 

▪ Welke mogelijkheden of beperkingen houden deze 

beleidskeuzes in? 

▪ Zijn de spelregels rond privacy, beroepsgeheim, 

portretrecht en auteursrechten duidelijk?  

▪ Zijn er afspraken rond ethische en juridische 

kwesties? 

▪ Zijn de spelregels omtrent internetgebruik op het 

werk duidelijk? 

▪ Is het mandaat omtrent communiceren op sociale 

netwerksites duidelijk? 

▪ Is er een teamwerking rond het samen bepalen, 

schrijven, plannen van berichten? 

▪ Zijn er afspraken wie welke rol opneemt? 

▪ Is je communicatie op sociale netwerksites verankerd 

in een breder communicatiebeleid? 

Sociale mediabeleid 

deontologie 

samenwerking 

communicatiemix 
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▪ Verwachten zij 

aanwezigheid op sociale 

netwerksites? 

▪ Wat verwachten zij aan 

interactie? 

▪ Wat verwachten zij aan 

afgrenzing privé – werk? 

13 Een sociale mediabeleid voor je organisatie 
 

13.1 Een sociale mediabeleid maak je vanuit 3 perspectieven 
 

 

 

 

 

 

13.2 Motieven voor een sociale mediabeleid 
 

Geen sociale mediabeleid nodig 
want… 

Sociale mediabeleid wenselijk 
want… 

Medewerkers kunnen zelf 
inschatten wat wel en niet kan 

Professioneel communiceren via 
sociale netwerksites moet 
ondersteund worden 

We hebben geen ‘spelregels’ over 
communicatie 

De organisatie is verantwoordelijk 
voor de communicatie van haar 
medewerkers 

Als het algemene personeelsbeleid 
goed zit, zijn geen richtlijnen over 
sociale media nodig. 

Specifieke spelregels over het 
communiceren via sociale 
netwerksites zijn wenselijk 

Beeldvorming en communicatie 
hebben geen prioritaire 
beleidsaandacht. 

Het gaat om publieke 
communicatie en die moet 
gestroomlijnd worden. 

… Beter voorkomen dan genezen 

… Voorkom wildgroei van 
communicatie over je organisatie 
op sociale netwerksites 

… De grenzen tussen werk en privé 
vervagen op sociale netwerksites. 

… … 

 

 

sociale mediabeleid

vanuit 
organisa-

tie

vanuit 
medewer-

kers

vanuit 
doelgroep
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13.3 Thema’s voor een sociale mediabeleid 
 
Wat behandel je in een beleidsdocumenten? 
▪ Wat sociale mediabeleid inhoudt en op wie het betrekking heeft 
▪ De doelstelling van het sociale mediabeleid 
▪ Afspraken/adviezen/richtlijnen over inhoud en stijl 
▪ Afspraken/adviezen/richtlijnen over taakverdeling 
▪ Afspraken over monitoring communicatie 
▪ Controle op communicatie 
 

13.4 Waarop ligt de nadruk? 
 

 

 

 

  

13.5 Hoe breed wil je sociale mediarichtlijnen verspreiden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 De vorm van een social mediabeleid 
 

 

Arbeids- 

overeen-

komst 

Arbeids- 

regle-

ment 

Eenzijdige 

richt 

lijnen 

Sensibi-

liserend 

materiaal 

Element 

in 

vorming 

waarde ++ + - + + 

binding ++ ++ ++ + + 

Werknemers- 

inspraak 
++ + - +/- + 

formaliteiten ++ ++ - - - 

draagvlak ++ +/- - +/- + 

 
 
 

concete do's 
en don'ts een algemeen 

visie-document

nadruk op 
beperkingen open algemene 

gedragsregels

opvolging, 
controle sensibiliserend, 

educatief

juridisch 
correct informele 

adviezen

Slechts een beperkt groepje 

sleutelmedewerkers moet ze 

lezen, verstaan en toepassen 

Een aantal medewerkers 

moeten deze richtlijnen 

lezen, verstaan en toepassen 

Alle medewerkers moet ze 

lezen, verstaan en toepassen 
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14 Juridische en ethische aspecten 
 

Klik op het filmpje om het te 
starten. Het maakt duidelijk wat 
communicatie op sociale netwerk-
sites kan teweeg brengen door het 
te vergelijken met face-to-face 
communicatie. Het roept heel wat 
juridische en ethische vragen op. 

 
 

 

 

 

 

14.1 Internetgebruik op het werk 
 
Je werkgever … 
… moét geen toegang tot internet voorzien, tenzij je het voor je werk 
nodig hebt; 
… mag toegang (in uren en websites) beperken tijdens de werkuren; 
… mag je internetgebruik controleren onder voorwaarden; 
… mag meekijken als je buiten de werkuren webpagina’s gebruikt die voor 
iedereen toegankelijk zijn; 
… mag sanctioneren als hij kan aantonen dat je belangen van de 
organisatie schaadt; 
… mag je verbieden het logo van je organisatie te gebruiken 

 
 

14.2 Beroepsgeheim en discretieplicht 
 
Iedereen is gebonden aan discretieplicht, 
sommigen aan beroepsgeheim. Het is dus hoe 
dan ook niet OK om vertrouwelijke gegevens 
van je organisatie, collega’s of cliënten via 
sociale netwerksites te verspreiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3 Auteursrecht en recht op afbeelding 
 
De uitgangspunten: 
 
Info van anderen overnemen kan … 
… als je er een eigen verwerking van maakt; 
… als je verwijst naar de auteur (via bronvermelding of hyperlink) 
 
Foto’s van anderen overnemen kan … 
… als je de fotograaf vermeldt; 
… als je ‘foto’s gelabeld voor hergebruik’ kiest. 
 

Wetgeving loopt achter op innovaties in 

social media. Toch zijn brede contouren 

duidelijk: gebruik van social media op het 

werk, beroepsgeheim & discretieplicht en 

portret- en auteursrecht. 

privégegevens op 

sociale netwerksites 

https://youtu.be/pqRCvxO_Dsw
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Een foto van een herkenbaar persoon nemen en gebruiken op open 
sociale netwerken … 
… kan enkel mits diens toestemming; 
… kan als dit een publieke persoon is op een publiek plaats; 
… kan in principe niet voor minderjarigen 
 
De nuance 
 
Er ontstaat enkel maar een ‘probleem’ wanneer iemand klacht neerlegt 
tegen het ongeoorloofd gebruik van tekst of beeld. Bij bezwaren verwijder 
je best meteen de foto of het bericht.  
 
 
Tips 
 

▪ Zorg voor goede bronvermelding; 
▪ Breng personen onherkenbaar in beeld; 
▪ Vermeld op een event-uitnodiging dat mensen door aanwezig te zijn 

toelating geven dat foto’s van het event gebruikt kunnen worden 
door de organisator; 

▪ Plaats foto’s niet openbaar maar bijvoorbeeld op een gesloten 
Facebookgroep of dropboxmap; 

▪ Verwijder af en toe je eigen niet relevante foto’s op sociale 
netwerksites. 

 
 
 
 
 
 

14.4 Eigendomsrecht op sociale netwerksites… een netelige 

kwestie 
 
Via het aanvaarden van de gebruikersvoorwaarden stem je meestal toe 
dat alles wat je op die sociale netwerksite plaatst ‘eigendom’ wordt van 
de sociale netwerksite. 
Dus … 
… is het niet zo eenvoudig om ‘foute info’ te verwijderen – zeker niet 
wanneer anderen die reeds deelden. 
… heb je zelf geen greep meer op wat er met de geplaatste info gebeurt. 
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15 Samenwerken in een team rond sociale netwerksites 
 

15.1 Kies voor meer dan 1 beheerder voor je pagina’s 
 
… om werk te delen in drukke periodes en permanentie te regelen; 
… om continuïteit te garanderen als de beheerder afwezig is / ziek wordt; 
… om de pagina met zekerheid te kunnen behouden als een beheerder de  
    organisatie verlaat. 
 

 

15.2 Gedeelde visie, tone of voice en beslissingregels 
 
… zorg dat de beheerders eenzelfde vise delen en een bepaalde  
    gemeenschappelijke tone of voice hanteren 
… twijfel je om iets te posten, hanteer beslissingsregels 

15.3 Maak duidelijke taakafspraken over het beheer en de 

planning 

 

 



 
29 

 

15.4 Beheer over verschillende sociale netwerksites heen 
 
Omtrent de beheerder- en andere communicatierollen gelden dezelfde tips als hierboven vermeld, alleen wordt het schema er iets complexer op. Je kan 
bijvoorbeeld een eenvoudige tabel maken1 met … 
… in de rijen de namen van de medewerkers. 
… in de kolommen de sociale netwerksitekanalen en/of de deelwerkingen in je organisatie en/of … 
 
Duid in een cel aan … 
… wie verantwoordelijk is voor de SNS-communicatie met een * 
… wie expliciet VERWACHT wordt om te communiceren op SNS met een V 
… wie TOEGELATEN wordt om te communiceren op SNS met een T 
… wie communicatie over de organisatie op SNS monitort met een M 
… wie verwacht wordt om content voor SNS aan te leveren bij ‘V’ met een CC 
… 
 

 Facebook Twitter … Werking 1 Werking 2 Werking 3 Werking 4 

Tim V / M T      

Vicky T V      

Philippe  M  CC    

Martine V T   CC   

René      CC  

Mark T T     CC 

Stéphanie * * * * * * * 

 

 

 

 
1 Berry, A., Pope, E., Bernard, C. & Andrei, K. (2013) The nonprofit social media decision guide. Portland: Idealware 
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16 Over een goeie communicatiemix 
 

16.1 Weg met de clichés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.2 Waarom een mediamatrix? 
 
▪ Er zijn geen standaardkanalen waarmee je iedereen bereikt; 
▪ Kanalenvoorkeur is complex samenspel van … 

o Leeftijd 
o Socio-economische achtergrond 
o Gewoontes 
o Onderwerp waarover je communiceert 

▪ Je kan je doelgroep wel laten wennen aan nieuwe kanalen 
 
 
 
 

16.3 Maak je eigen communicatiemix 
 

Zet boven in elke kolom een belangrijk communicatiedoel, zoals 
bijvoorbeeld ‘informeren’,’mobilieren’, ‘engageren’, … 
Vink die cellen aan die je voor de doelen wil inzetten 
 

communicatiekanaal … … … 

Kranten en magazines    
Televisie    
Radio    
Flyers     
Folders     
Brochures     
Brief     
Eigen tijdschrift     
Affiches – aanpakborden     
Persoonlijk gesprek    
Uiteenzetting voor een groep    
Telefoon    
Stand     
Website     
e-mail     
e-zine     
Sms-berichten    
Chat    
Apps    
Facebook    
Twitter    
Youtube    

Jongeren kan je 

alleen maar 

online bereiken 

Tijdschriften, 

affiches en folders 

zijn ouderwets 

Voor elke soort boodschap 

bestaat 1 ideaal 

communicatiekanaal 
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17 Mediawijs op sociale netwerksites 

 

SOCIAAL WERK NETWERKT ONLINE 

mediawijsheid 

▪ Kan je de mediawijsheid van je cliënten 

inschatten? 

▪ Heb je als organisatie de taak om de 

mediawijsheid van je cliënten te vergroten? 

▪ Kan je de mediawijsheid van je medewerkers 

inschatten? 

▪ Heb je als organisatie de taak om de 

mediawijsheid van je medewerkers te 

vergroten? 

▪ Is er een goed aanbod rond professionalisering 

omtrent professioneel online communiceren? 

 

▪ Kan je de mediawijsheid van je organisatie 

inschatten? 

▪ Moet je deze vergroten? 

▪ Heb je hierrond de veiligheidsplanner 

opgemaakt. 

mediawijze 

cliënten en 

medewerkers 

mediawijze 

organisatie 
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18 Mediawijsheid van gebruikers: doelgroep en medewerkers 
 

18.1 Wat is mediawijsheid? 
 

 
Klik links om het filmpje te 
starten.  
 
Je krijgt de definitie van 
mediawijsheid te zien. 
 

 

 

18.2 Moeten we mediawijsheid bij cliënten stimuleren? 
 

Ja, want… Neen, want… 

Algemene vorming is onze kerntaak Dit behoort niet tot de kerntaak 

Relevant voor specifieke 
doelgroepen 

Daarvoor hebben we geen tijd 

Maar enkel naar aanleiding van een 
concrete situatie 

Dat is een opdracht voor scholen 
en ouders 

… … 

 
 
 
 
 
 

18.3 Pro-actief of re-actief aan mediawijsheid werken? 
 

Proactief werken aan mediawijs-
heid kan onder andere door… 

Reactief aandacht besteden aan 
mediawijsheid kan o.a. door… 

Zelf het goede voorbeeld geven Reageren n.a.v. een specifieke 
post 

Groepssessies over veilig online In een privébericht reageren op 
geplaatste post 

Facebookprofiel van cliënt 
checken met cliënt er bij 

Internettoegang van cliënt tijdelijk 
beperken 

Regels opmaken en bespreken Samen met cliënt online gaan op 
zoek naar ‘fouten’ 

Een internetspel (vb. Caspargame) Groepsdiscussie in leefgroep 

 

18.4 Klik op deze filmpjes over mediawijsheid 
 

             

           
 

http://www.snotr.com/video/8965/
https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I
https://www.youtube.com/watch?v=RIi3h6519KE
https://www.youtube.com/watch?v=6uknozuNBG0
https://youtu.be/MzkP1moT5FY
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18.5 Tools om veilige wachtwoorden te gebruiken 
 
Een veilig wachtwoord … 

 … wordt met regelmaat vernieuwd; 
 … is niet te raden; 
 … bevat gewone letters, HOOFDLETTERS, cijfers, leestekens én 

bijzondere karakters 
Klik op deze twee bruikbare tools om sterke wachtwoorden te maken: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.6 Klik op deze serious games over mediawijsheid 
 

        
             Caspargame 
 
 
 
   
 
   
 
 
 

18.7 Sites over mediawijze thema’s 
 

http://mediawijs.be 

http://www.mediawijsheid.nl  

 

 

 

  

http://mediawijs.be/
http://www.mediawijsheid.nl/
http://www.jewachtwoord.nl/
http://caspargame.eu/nl
http://veiligwachtwoord.uwpc.info/
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19 Mediawijsheid van de organisatie 
 

18.8 Ook een organisatie moet mediawijs zijn 
 
Wat baten mediawijze medewerkers en cliënten als de organisatie zelf 
weinig of geen aandacht besteed aan degelijke hard- en software om 
onlinegegevens van gebruikers veilig op te slaan? 
Daarom moet ook een organisatie ‘mediawijs’ handelen. 
De risico’s van professionele online-communicatie moeten in kaart wor-
den gebracht en verbeteracties aangepakt. 
Een veiligheidsplanner kan hierbij een zinvol ondersteuningsmiddel zijn. 
 

18.9 Waarop focust een ‘veiligheidsplanner’? 
 
De veiligheidsplanner focust op 3 invalshoeken en op 6 thema’s: 

 

18.10 Hoe werkt een ‘veiligheidsplanner’? 
 
Een veiligheidsplanner is een instrument om met meerdere betrokkenen 
in drie stappen samen te bepalen welke veiligheidsrisico’s het online 
communiceren in de organisatie loopt en er verbeteracties voor te 
formuleren. 
 

 
 
  

eindver-
antwoor-
delijkheid 
en regels

organisatiebeleid

evaluatie, 
controle 

en oplsaan 
gegevens

melding 
gebrek 
media-

wijsheid

medewerkers en 
cliënten

vorming, 
bijsturing, 
evaluatie

degelijke 
hard- en 
software

ICT-technologie
veilige 

communi-
catietools

bepalen van 
verbeteracties 

per thema

quick-scan 
rond 3 

thema's

quickscan-
team 

bepalen



 
35 

 

19 Partners 
 
Minstens één medewerker van al deze organisaties investeerde in het 
lerend netwerk ‘sociaal werk netwerkt online’. 
Dank voor hun inbreng, creativiteit, vragen, … 
 
 

 Aditi 
 Alderande 
 Arteveldehogeschool 
 Begeleid Wonen Brussel 
 Begeleidingstehuis Steevliet 
 BJB Ter Loke 
 CAW Oost-Vlaanderen 
 Centrum ter Preventie van Zelfdoding 
 Cera 
 Child Focus 
 CKG De Hummeltjes 
 CKG De Stap 
 De DrugLijn 
 De hoeve - De vunder 
 De Klinkaard 
 De Lovie 
 De Spiegel 
 De Vijver - De Bosuil 
 Den Achtkanter 
 Den Brand 
 Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding 
 Hadron (afd. De Betsberg) 
 Jobcentrum 

 Jongerenwelzijn (Sociale Dienst Gerechtelijke Jeugdbijstand) 
 Mariënstede 
 Netwerk tegen Armoede 
 Oikonde Mechelen 
 Ons 
 Ons Tehuis Brabant 
 Opvoedingswinkel CAW Antwerpen 
 Opvoedingswinkel Genk 
 Opvoedingswinkel Haspengouw 
 Pleegzorg Limburg 
 Pleegzorg Oost-Vlaanderen 
 Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel 
 Rotonde 
 RVO-Society 
 Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen 
 Solidariteit voor het Gezin 
 Stappen 
 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 
 Steunpunt Jeugdhulp 
 Thuishaven-Ritmica 
 Traject 
 Vrije-CLB-Koepel 
 vzw De Waaiburg 
 Werkgroep Verder 
 Zonnehoeve|Living+ 
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20 Bronnen 
 
Een overzicht van zinvolle achtergrondinformatie waarop we ons inspireerden bij het uitwerken van deze gps en tools 

20.1 ... over 'de technische werking van sociale netwerksites' 
▪ De Smet, S. (2013). Sociale media in de social profit: vriend of vijand. Tielt: Lannoo. 
▪ Jongerenwelzijn. (2013). Richtlijnen - werkprofiel op Facebook. 
▪ Menno, U. (2012, 05 21). Zakelijke inzet social media in Nederland en Belgie verdubbeld. . Opgehaald van marketingfacts: 

http://www.marketingfacts.nl/berichten/zakelijke-inzet-social-media-in-nederland-en-belgie-verdubbeld 
▪ Mihalcea, A.-D., & Savulescu, R.-M. (2013). Social Networking Sites: Guidelines for Creating New Business Opportunities through Facebook, Twitter and 

Linkedin. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 1(1), 39-53. 
▪ Wikipedia. (2014, 02 04). Facebook. Opgehaald van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook 
  

20.2 ... over het monitoren van (je communicatie op) sociale netwerksites 
▪ Over Facebook statistieken (insights) 

o Talking Heads: ‘Facebook Page Insights: Alles wat je moet weten over de nieuwe Facebook Page Insights’ (juli 
2013): http://www.talkingheads.be/nl/blog/detail/de-nieuwe-facebook-insights 

o http://www.socialmediaexaminer.com/facebook-page-metrics/ 
o https://www.facebook.com/help/383440231709427 
o https://blog.kissmetrics.com/facebook-insights-and-analytics/ 

▪ Over andere applicaties/tools en snufjes 
o Maes, H. (2015) Het internet voor jou laten werken 
o Maes, H. (2015) Social Media Monitoring 
o M.b.t. Twitter http://www.twitterinfo.nl/twitterprogrammas.htm 
o M.b.t. Tweetdeck: 

▪ www.wikihow.com/Use-TweetDeck, 
▪ http://weethetsnel.nl/instructie/643-Hoe-moet-je-Tweetdeck-gebruiken-voor-je-Social-Media-zoals-Facebook-Twitter-en-LinkedIn 
▪ http://www.professionele-site.nl/weblog/vergelijking-social-media-monitoring-tools/6 

o Met meerdere beheerders werken aan dezelfde tweetdeck: https://blog.twitter.com/2015/introducing-tweetdeck-teams 
o (bepaalde posts op) de blog www.dailybits.be 

  

http://www.talkingheads.be/nl/blog/detail/de-nieuwe-facebook-insights
http://www.socialmediaexaminer.com/facebook-page-metrics/
https://www.facebook.com/help/383440231709427
https://blog.kissmetrics.com/facebook-insights-and-analytics/
http://sociaal-werk-netwerkt-online.webnode.nl/a14-invalshoeken/monitoring/
http://sociaal-werk-netwerkt-online.webnode.nl/a14-invalshoeken/monitoring/
http://www.twitterinfo.nl/twitterprogrammas.htm
http://www.wikihow.com/Use-TweetDeck
http://weethetsnel.nl/instructie/643-Hoe-moet-je-Tweetdeck-gebruiken-voor-je-Social-Media-zoals-Facebook-Twitter-en-LinkedIn
http://www.professionele-site.nl/weblog/vergelijking-social-media-monitoring-tools/6
https://blog.twitter.com/2015/introducing-tweetdeck-teams
https://blog.twitter.com/2015/introducing-tweetdeck-teams
http://www.dailybits.be/


 
37 

 

20.3 ...  over doel, doelgroep en communicatiestijl 
▪ Sok, K.; Lucassen, A. & Walburgh Schmidt, B. (2012) (WMO) beleid maken mat persona's. Utrecht, Movisie. geraadpleegd 

via https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Wmo-beleid-maken-met-personas%20[MOV-450608-0.3].pdf 
▪ Becher, K. Rohden, C., Vandenbroeck, P. & Van den Hende, W. (2014) Een patiëntengedreven innovatie-agenda. Brussel: Vlaams Patiëntenplatform. 

Geraadpleegd via http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/Eindrapport%20-
%20Pati%C3%ABntgerichtheid%20bij%20zorginnovatie.pdf 

  

20.4 ... over interactie stimuleren op sociale netwerksites 
▪ Derkson, M. (2009, maart). Communication in the digital age: it's all about socialising, sharing and creating. Opgehaald van slideshare: 

http://www.slideshare.net/StephenDarori1/linkedincommunicationinthedigitalage-091123195148phpapp02-31409978 
▪ Hofmann, S., Beverungen, D., Räckers, M., & Becker, J. (2013). What makes local governments' online communications succesful? Insights from a multi 

method analysis of Facebook. Government Information Quarterly, 30(4), 387-396. Opgehaald van 
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-7f7ef0cd-3777-35f0-b901-59acbba3480d 

▪ Keijzer, C. (2014). Ontdek Facebook voor ondernemers. Van Duuren Informatica. 
▪ Scearce, D., Kasper, G., & Grant, H. (2010). Working Wikily. Opgehaald van ssireview.org: http://www.ssireview.org/articles/entry/working_wikily 
▪ van Hall, E. (2014, maart 17). 7 handige LinkedIn marketing tips. Opgehaald van mediaweb.nl: http://mediaweb.nl/7-handige-linkedin-marketing-tips 
  

20.5 ... over het boosten van info op Facebook 
▪ https://www.facebook.com/business/products/ads/ 
▪ https://www.facebook.com/business/a/online-sales/promoted-posts 
▪ Keijzer, C. (2014) Facebook voor ondernemers. Culemborg: Van Duuren Media 
  

20.6 ... over 'sociale mediabeleid' 
▪ Berry, A., Pope, E., Bernard, C. & Andrei, K. (2013).The nonprofit social media decision guide. Portland: Idealware. 
▪ Gulden, M. & Van der Wurff, J. (2015). Social media in zorg en welzijn. Dat zorgt beter. Schiedam: Scriptum. 
▪ Janssens, I. & Meerbergen, J. (2014). To Facebook or not to Facebook? Tips voor het ethisch gebruik van sociale media. In Eclips, 2014, n° 4. 
▪ Saelens, R. (2015). Het gebruik van sociale netwerksites op de werkplaats: wat mag en wat mag niet? [niet gepubliceerd artikel]  Impulsdag Sociaal werk 

netwerkt online. Brussel: Arteveldehogeschool – Cera – 2 april 2015. 
▪ Rousseau, J. & Plets, I. (2013). Sociale media en arbeidsrecht. Een praktische leidraad voor sociale media richtlijnen. In: Valcke, P., Valgaren, P.J. en 

Lievens, E. (2013) Sociale media – actuele juridische aspecten. Antwerpen: Intersentia. 
  

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Wmo-beleid-maken-met-personas%20%5bMOV-450608-0.3%5d.pdf
http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/Eindrapport%20-%20Pati%C3%ABntgerichtheid%20bij%20zorginnovatie.pdf
http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/Eindrapport%20-%20Pati%C3%ABntgerichtheid%20bij%20zorginnovatie.pdf
https://www.facebook.com/business/products/ads/
https://www.facebook.com/business/a/online-sales/promoted-posts
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20.7 ... over juridische en ethische aspecten van het communiceren op sociale netwerksites 
▪ Baelden, D.; Bens J. & Saelens, R. (2014) Sociale media op het werk in 15 vragen. Brussel: EMSOC. 
▪ Berry, A., Pope, E., Bernard, C. & Andrei, K. (2013) The nonprofit social media decision guide. Portland: Idealware 
▪ Buelens, V. & Stroobants, P. (2012) Is ‘facebooken’ een werkwoord? Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer. Mechelen: 

Kluwer. 
▪ Franssen, V. & Vanhove, T. (2015) Juridische aspecten in het omgaan met sociale netwerksites vanuit sociaal werkorganisaties – interview met Peter-Jan 

Valgaeren. [niet gepubliceerd artikel] Impulsdag Sociaal werk netwerkt online. Mechelen: Arteveldehogeschool – Cera, 2 april 2015. 
▪ Gulden, M. & Van der Wurff, J. (2015) Social media in zorg en welzijn. Schiedam: Scriptum 
▪ Hansen, B. (2015) Hoe meer zieken, hoe meer vreugd? Ethiek in het omgaan met sociale netwerksites vanuit sociaal werkorganisaties. 

[powerpointpresentatie] Impulsdag Sociaal werk netwerkt online, Mechelen: Arteveldehogeschool – Cera (2 april 2015) 
▪ Janssens, I. & Meerbergen, J. (2014) To Facebook or not to Facebook? Tips over het ethisch gebruik van sociale media. In Eclips 2014, n° 4. 
▪ Rousseau, J. & Plets, I. (2013) Sociale media en arbeidsrecht – een praktische leidraad voor socialemediarichtlijnen. In: Valcke, P., Valgaeren, PJ en 

Lievens, E. (2013) Sociale media – actuele juridische aspecten. Antwerpen: Intersentia 
▪ Saelens, R. (2015) Het gebruik van sociale netwerksites op de werkplaats: wat mag en wat mag niet? [niet gepubliceerd artikel] Impulsdag Sociaal werk 

netwerkt online. Mechelen: Arteveldehogescool – Cera – 2 april 2015 
▪ Stokx, R. & Faes, L. Discretieplicht, beroepsgeheim en privacywetgeving. [powerpointpresentatie] VLHORA – VLIR – studievoormiddag 2 december 2013. 
▪ Valgaeren, P.-J. (2015)   Sociale media: actuele juridische aspecten. Brussel: Iminds [niet gepubliceerde presentatie] Impulsdag Sociaal werk netwerkt 

online. Mechelen: Arteveldehogescool – Cera – 2 april 2015 
▪ Verhaert, J. & Lievens, E. (2015) Wat is het portretrecht of het recht op afbeelding? Geraadpleegd op http://mediawijs.be/dossiers/dossier-

mediamakers/wat-het-portretrecht-het-recht-op-afbeelding op 20 juli 2015. 
  

20.8 ... over online en offline communicatiemix 
▪ De fauw, N. (2015) Sociale media inschakelen in uw communicatiemix. [powerpointpresentatie] Impulsdag Sociaal werk netwerkt online. Brussel: 

Arteveldehogeschool – Cera, 2 april 2015. 
▪ De Smet, S. (2015) Toekomstige cliënten leven online! Take a parachute and jump! Interview met Nico De fauw. [niet gepubliceerd artikel] Impulsdag 

Sociaal werk netwerkt online. Brussel: Arteveldehogeschool – Cera, 2 april 2015. 
▪ Goubin, E. (2015) Analoog of digitaal? Inclusief communiceren in de internetsamenleving. Brussel: Politeia. 
▪ Schamp, J. & Jongbloet, J. e.a. (2013) Infoscan: onderzoek naar informatie-zoekgedrag bij kinderen, tieners en jongeren. Gent: Hogeschool Gent. 
▪ Vandewalle, G. (2015a) Hoe Blue Assist een succesvolle sociale netwerksitecampagne opzette. [powerpointpresentatie] Impulsdag Sociaal werk 

netwerkt online. Brussel: Arteveldehogeschool – Cera, 2 april 2015 
▪ Vandewalle, G. (2015b) Hoe Blue Assist een succesvolle sociale netwerksitecampagne opzette. [niet gepubliceerd artikel] Impulsdag Sociaal werk 

netwerkt online. Brussel: Arteveldehogeschool – Cera, 2 april 2015  

http://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediamakers/wat-het-portretrecht-het-recht-op-afbeelding
http://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediamakers/wat-het-portretrecht-het-recht-op-afbeelding
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21 About us 
 

21.1 Cera 
 
Cera is een coöperatie van ruim 412.000 vennoten en investeert samen met hen op financieel en maatschappelijk vlak. Daarbij 
kiest Cera voor maatschappelijke projecten die beantwoorden aan reële behoeften en die duurzame effecten bereiken. Cera is 
onder andere actief op de domeinen ‘armoedebestrijding en sociale inclusie’ en ‘zorg in de samenleving’. De keuze valt hierbij 
op projecten die samenwerking tussen mensen en organisaties stimuleren. In januari 2013 organiseerde Cera in samenwerking 
met Weliswaar, Vlaams Welzijnsverbond en Verso de studiedag ‘Sociale media in de social profit: vriend of vijand?’ Op basis van 
de reacties van deze succesvolle studiedag wilde Cera dit thema verder ondersteunen via dit project ‘Sociaal werk netwerkt 
online’. Stéphanie De Smet, programmacoördinator van de nationale projecten rond ‘zorg in de samenleving’ was vanuit Cera 
de verbindende kracht in dit project. Vanuit haar eigen deskundigheid rond sociale media en haar ruim netwerk in het sociaal 
werk zorgde ze in dit project voor inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning. 
 

21.2 Arteveldehogeschool 

 
Arteveldehogeschool Onderzoek & Dienstverlening gaf vier medewerkers van de Opleidingen Bachelor in Sociaal werk en 
Bachelor in Bedrijfsmanagement de kans om vier lerende netwerken te begeleiden en deze toolbox uit te werken. Vanuit 
de Arteveldehogeschool – opleiding bachelor in het sociaal werk werd immers reeds sinds 2007 geïnvesteerd in 
onlinehulp voor zorg en welzijn en vooral in concrete onlinehulpmethodiek: chatten, e-mailen, werken met online 
dagboeken en - nu ook – communiceren via sociale netwerksites.  
Meer info over al deze onlinehulpprojecten vind je via www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be  
Aan dit project werken mee: 
▪ Philippe Bocklandt – docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp 
▪ Martine De Zitter – opdrachthouder postgraduaten en bijscholingen en onderzoeksmedewerkster onlinehulp 
▪ Vicky Franssen – docent en onderzoeksmedewerkster in de opleiding Bedrijfsmanagement 
▪ Tim Vanhove – opdrachthouder onderzoek en dienstverlening en onderzoeksmedewerker 

 
 

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/

