
24 november 2020 – Digibeurs Gent - Webinar 

Overzicht Sociale media



www.linkedin.com/in/
christophe-toye-b34a2221/

@christophetoye

Onze presentaties staan op:
www.slideshare.net/
ilikemedia

christophe@ilikemedia.be

Contact? En waar is de syllabus? 

http://www.linkedin.com/in/christophe-toye-b34a2221/
http://www.linkedin.com/in/christophe-toye-b34a2221/
http://www.twitter.com/elienvhb
http://www.slideshare.net/ilikemedia
http://www.slideshare.net/ilikemedia
mailto:christophe@ilikemedia.be


Ik	ben	actief	bij	I	Like	Media

Een	collectief	van	8	freelance	communicatietrainers												



Liefst live, maar vandaag online …



Van éénrichtingsverkeer

Communicatie is veranderd



Naar Web 2.0: tweerichtingsverkeer

Communicatie is veranderd



Naar een rondpunt van communicatie

Communicatie is veranderd



En we doen het steeds meer digitaal! 







SOCIALE MEDIA IN  VLAANDEREN (DIGIMETER 2020)



Bron:

Digimeter 2020

FACEBOOK EN INSTAGRAM IN VLAANDEREN



CONCLUSIE => je publiek zit op sociale media!



Overzicht sociale media





Facebook: het algoritme



Facebook

Interest: hoeveel interactie is er tussen de volger en de pagina in kwestie?

Post performance: hoe meer interacties op een post ontstaan, hoe meer visibiliteit

Past Page Performance: hoe beter je pagina in het verleden presteerde, hoe meer visibiliteit

Type of content: video scoort beter dan foto, link en tekst

Recency: een recente post maakt meer kans dan een oude post



Tips om een pagina op te starten

• profielfoto: vierkant, vast logo, niet wijzigen

• omslagfoto: sprekende foto, geen flyer, evt tekst

• wissel omslagfoto’s geregeld (actua, sfeerbeelden)

• voeg actuele foto’s toe in je berichten



Profiel     - Groep  - Organisatie



Ook op Facebook geldt: ‘content is king’ 
Een Facebookpagina bouw je op door consequent inhoud te brengen 

Dat betekent: eigen verhalen, posts uit de sector,
afgewisseld met bredere content (campagnes, opinies, nieuws) 



1. Informatief

2. Interessant

3. Engagerend

Goede content is …



Soorten berichten

3 types berichten: 

- Ego-content (1/3)
= je eigen ‘boetiek’: nieuws, evenementen, actua, … 

- Sectorcontent (1/3)
= nieuws, evenementen, good cases, inspirerende 
voorbeelden, tips, … uit jouw sector

- ‘Vind ik leuk’-berichten (1/3)
= content binnen het thema: actualiteit, filmpjes, artikels



Creatief met de Makersstudio



Evenementen

Héél belangrijk bij 
jongeren! 

Snel opstarten en 
geregeld updaten

Betrek mede-
organisatoren

‘Gaat’ of 
‘Geïnteresseerd’



Promoten, werkt het?

• Facebook verleidt je 
permanent om te ‘promoten’ 
=> niet op ingaan (of test het 
eens met kleine bedragen), 
tenzij bij een post die al goed 
werkt

• Adverteren is effectiever => 
Je kunt beter targeten. Maar: 
dit is een vak apart; laat je 
assisteren





Instagram

Gestart in 2010, intussen gekocht door Facebook

+1 miljard actieve gebruikers

+70% jongeren (16-24) zit op Instagram

Ideaal om tieners, studenten en prille dertigers mee te bereiken

WAAROM? Interageren met andere gebruikers! 



Instagram: is dit een nieuwe trend?

1900 2020



Instagram is een sociaal netwerk!

‘Volgers’ = Niet wederzijds zoals bij Facebook of LinkedIn

Foto’s/video’s maken, bewerken en delen

Ook mogelijkheid tot privéberichten (zoals WhatsApp en Snapchat) 

Publiek of privé => aan jou de keuze

Hashtags beïnvloeden het algoritme

Populairste hashtags? Check: http://top-hashtags.com/instagram/

http://top-hashtags.com/instagram/


Instagram = visueel



Met mensen in de hoofdrol



Geef je organisatie een gezicht



Poseren mag! 



Humor werkt altijd



Instagram Stories zijn hot!



IN DE LIFT: 



LinkedIn
450 miljoen gebruikers wereldwijd

3 miljoen gebruikers en 30.000 Belgische bedrijven in België

21% van de Vlamingen heeft actieve account

WAAROM? Netwerken, aanwezig zijn als organisatie, jobs posten



Anatomie van LinkedIn

▪ LinkedIn-profiel = persoonlijk

▪ LinkedIn-Company page = externe communicatie vanuit 
je organisatie 

▪ LinkedIn-groep = discussiegroepen per sector/thema of 
voor interne communicatie

▪ Jobs: vacatures uit jouw sector

▪ Netwerk: connecties toevoegen

▪ Work: voor company pages



Uitbouwen van je netwerk

▪ Netwerk: ‘mensen die je misschien kent…’

▪ Doorklikken via connecties

▪ Toevoegen mag ook als je elkaar niet kent maar 
elkaar van dienst kan zijn! 

▪ Wie heeft jouw profiel bekeken? 

▪ Zoek je professionele contacten op! 





Twitter
• 320 miljoen actieve gebruikers wereldwijd

• 18% van de Vlamingen heeft actieve account

• Actua: je mening delen, gedacht zeggen, discussiëren

• Vooral politici, BV’s, marketeers, journalisten

WAAROM? pers, tijdens events, om op de hoogte te zijn



EEN BEETJE TERMINOLOGIE              TWITTERTERMINOLOGIE

VOLGERS
Geen ‘vrienden’ dus! Niet wederzijds!

TWEET
Een twitterberichtje (mening/link) delen

RETWEETEN
Een tweet van iemand anders delen

CITEREN
Een tweet delen met commentaar erbij

REPLY
Antwoorden op 

MENTION
Een andere gebruiker vermelden

FAVORITE
Een tweet van een ander ‘liken’



Organisaties en mensen volgen





YouTube
• Elke minuut 300 uur nieuw beeldmateriaal

• Wereldwijd 1 miljard actieve gebruikers

• 1 miljard mobiele views per dag

• 3e meest bezochte site in België

• 54% van de Vlamingen heeft actieve account



Steeds populairder: vloggers

https://www.youtube.com/watch?v=lUoJ-S9a0PA








MEER WETEN
OVER SOCIALE MEDIA?



BEDANKT!
Stuur je vragen naar 

christophe@ilikemedia.be

Deze presentatie vind je ook op

www.slideshare.net/ilikemedia

Abonneer je op onze nieuwsbrief 

www.ilikemedia.be/nieuwsbrief

En … volg ons op Facebook en 

Instagram ☺


