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Agenda

• Sociale media: waarom en hoe?
• Hoe werkt Facebook?
• 13 tips voor aantrekkelijke Facebookberichten
• Wat met negatieve reacties?
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•Wie is actief op LinkedIn?

•Wie heeft een account op Instagram?

•Wie is actief op Facebook?
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Bron: DigiMeter 2015







Wie is om professionele redenen
actief op Facebook?
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Met welke doelstellingen?



Communicatie =
investering in tijd, energie, middelen

Wat zijn jouw doelstellingen?
Wat wil je in return voor deze investering?
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Communicatiedoelstellingen

Zorgcommunicatie.be 10

• We willen onze organisatie profileren
• We willen nieuwe cliënten aantrekken
• We willen bestaande cliënten behouden
• We willen nieuwe collega’s aantrekken
• ….



Om die doelstellingen te behalen, gaan 
we in dialoog met diverse doelgroepen
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• Bestaande cliënten
• Potentiële cliënten
• Verwijzers
• Potentiële medewerkers (collega’s)
• Studenten
• …



Belangrijk: wie zijn die doelgroepen?
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• Wat willen ze?
• Hoe goed zijn ze vertrouwd met de organisatie van 

de zorg?
• Hoe voelen zij zich?
• Waar dromen ze van?
• Waar liggen ze wakker van?
• ….



Hoe beter je je doelgroepen kent,
hoe meer kans op succes.
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Onze eigen doelstellingen
+ de wensen, noden en verwachtingen van 
onze doelgroep
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onze boodschap / de dialoog
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Waarom starten met Facebook?
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De zorgsector is geen eiland. Ze maakt deel uit 
van de samenleving. Sociale media horen hierbij. 
We moeten ons begeven waar onze doelgroepen 
zich bevinden, en dat is onder meer op Facebook.



Waarom starten met Facebook?
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Ontzettend veel mogelijkheden
• Bron van informatie
• Gemakkelijk contact leggen
• Veel mensen tegelijk bereiken
• Informatie delen met collega’s
• Hulp inroepen van anderen
• Deelnemen aan het maatschappelijk leven, 

buurtgerichte zorg
• Mensen informeren
• Voorlichting en preventie
• Met positieve verhalen mensen moed geven en 

inspireren
• Kennis en ervaring uitwisselen
• De dialoog met doelgroepen aangaan
• Medewerkers trots laten zijn op de organisatie

• Deelnemen aan maatschappelijk debat
• Beeldvorming corrigeren, taboes wegwerken
• Ons netwerk uitbouwen
• Onze naambekendheid en reputatie versterken
• Onze dienstverlening dichter bij de mensen 

brengen
• Ons profileren als expert
• Snel reageren op (negatieve) geruchten
• Meer bezoekers naar website leiden
• Nieuwe medewerkers en vrijwilligers aantrekken



Hoe werkt Facebook eigenlijk?
Wie krijgt onze berichten te zien?

Wie nog?
En wie niet?

Wie bepaalt wat te zien krijgt?
Waarom scoort het ene bericht beter dan het andere?
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Wat weten we over het medium Facebook?



Het algoritme van Facebook

Zorgcommunicatie.be 19

EdgeRank

Of News Feed Ranking Algorithm

Algoritme bepaalt wie wat te zien krijgt op basis van 

duizenden criteria > computerprogramma

Van onze volgers krijgt slechts 6 à 20% onze berichten te 

zien!



Het algoritme van Facebook
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EdgeRank - 3 basiscriteria

1. Affiniteit

• de relatie die je hebt = interactie

2. Gewicht

• Engagement: delen > reactie > like > klik

• Inhoud: video > foto > tekst > link

3. Tijd

• Hoe ouder het bericht, hoe minder getoond

Op basis hiervan:
Strategisch posten!



#1 Video > foto > 
tekst
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#2 Mensen (en vrolijke 
kleuren) maken het verschil
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#3 Gun mensen een blik 
achter de schermen
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• De voorbereiding op opendeurdag
• Boodschappen doen
• Het werk in de keuken of de schoonmaak
• Het leven van alledag
• …

Laat mensen trots zijn

Maak je organisatie
persoonlijker
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#4 Promoot je event
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#5 Nieuws
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#6 Vandaag is 
de dag van…
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https://www.
weliswaar.be/
themadagen

https://www.weliswaar.be/themadagen


#7 Bedankt!
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Mensen krijgen graag openbaar erkenning en 
waardering.
Denk aan medewerkers, vrijwilligers, 
volgers,…

Er zijn heel veel mensen om te bedanken.

Profileer jezelf als een sympathieke 
organisatie de respect heeft voor anderen.



#8 Beantwoord een veel gestelde vraag
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Geef mensen praktische tips!

Tip! Vraag elke (sub)discipline in je organisatie 
een top 5 van meest gestelde vragen. En het 
antwoord hierop.

Verpleegkundige, kinesitherapeut, 
ergotherapeut, kok, diëtist, 
kwaliteitsverantwoordelijke, schoonmaker, 
wondzorgspecialist, sociaal werker, CRA,…

De vraag van de week! In tekst / foto of … 
video!



#9 Maak persoonlijke 
berichten
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Je bouwt geen band op met een 
organisatie, maar met mensen.

Medewerkers: mensen van vlees en 
bloed, met een passie en een 
mening en een verhaal

Maak je organisatie persoonlijk



#10 Employer branding
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Vacatures? Doen!

Maar vooral: profileer je 
organisatie elke dag als 
een organisatie waar het 
prettig werken is



#11 Vraag mensen om 
je bericht te delen
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Veel mensen hebben dat extra zetje nodig.

Niet elke keer doen!

“Dank je wel om te delen!”

“Graag delen alstublieft.”
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#12 Zorg voor een goede omslagfoto



#13 Overweeg 
Facebook-advertenties
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Waarom?

EdgeRank houdt ‘gratis’-verhaal beperkt

Wanneer nuttig in zorg en welzijn?

• In plaats van affiches en folders
• In plaats van vacature in krant
• Voor fondsenwerving
• Voor ‘verkoop’ van geschenken t/m 

assistentiewoningen
• Voor sensibiliseringscampagnes
• Om een breder publiek te bereiken



#13 Overweeg Facebook-advertenties
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Voordelen?

• Betaalbaar
• Doelpubliek heel gericht bepalen
• Resultaten vrij goed



Hoe reageren op negatieve berichten?
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Enkele stelregels:

• Negeer klachten niet. Reageer, zodat mensen zich erkend en gehoord voelen.
• Reageer zo snel mogelijk.
• Toon begrip voor de gevoelens van kwaadheid of frustratie.
• Hou je eigen emoties onder controle.
• Omdat de kritiek openbaar gegeven werd, moet ook je eerste reactie 

openbaar zijn. Zo zien de mensen dat je de klacht ernstig neemt.
• Hou rekening met de privacy van alle betrokkenen.
• Nodige de klager uit om telefonisch contact op te nemen of een afspraak te 

maken met de ombudsdienst.
• Doe geen beloften die je niet kunt nakomen.
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