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Externe online communicatie

• Je kan niet, niet communiceren
“Paul Watzlawick”

• Verschuiving van offline naar online 
communicatie
– Websites, blogs, sociale media,…



Enkele cijfers …
• 92% van de europeanen heeft toegang tot het internet

• 86% van de vlamingen gebruikt dagelijks internet

• 87% van de vlaamse bevolking is actief op sociale media

• De penetratiegraad van enkele sociale media in België:

– Facebook: 65%
– Youtube: 58%
– LinkedIn: 39%
– Instagram: 36%
– Snapchat: 30%
– Twitter: 11%



Voordelen online communicatie
• bereiken van nieuwe geïnteresseerden - het internet 

is een poel vol potentiële klanten
• communicatie is in een mum van tijd zichtbaar voor 

de hele wereld 
• snel en goedkoop
• meetbare data beschikbaar
• online communicatie is/kan interactief zijn (cfr. 

sociale media)
• vergroten van naamsbekendheid 
• online zichtbaarheid verhoogt de geloofwaardigheid

van een project



• Door sociale media ligt elk nieuwtje al snel op straat. 
Alles wat je als organisatie/persoon doet, is snel 
zichtbaar 

• Viraal gaan - sneeuwbaleffect

Sociale media



Bevraging 

1. Ben jij actief op sociale media?



Bevraging 
2. Gebruik jij sociale media voor professionele 
doeleinden?

a) Ja
b) Neen
c) Ik zou wel willen maar heb er geen tijd voor
d) Ik snap de toegevoegde waarde niet



Maar hoe begin je er nu aan... 



Sociale media strategie

• Waar staan we vandaag? (nulmeting)
• Wat willen we bereiken? (doelstellingen)
• Wie willen we bereiken? (doelgroep)
• Hoe gaan we dat bereiken? (kanalen, 

content,…)



Doestellingen definiëren
S.M.A.R.T

• Online zichtbaarheid (vergroten)
• Meer volgers – community bouwen
• Trafiek genereren naar je website
• Conversie & leadgeneratie

– Bv via formulieren gegevens verzamelen
• Interactie met je publiek aangaan 

– Polls, Q&A,…
• Beleving bieden 
• Inspireren
• …



Doelgroep & kanalen

• Doelgroepen : “Wie willen we bereiken?”
– Leerkrachten/Leerlingen 
– Schoolonderwijs, hoger onderwijs, beroepsonderwijs 

en – opleiding,…
– Policy makers
– ….

• Kanalen: “Waar kunnen we onze doelgroepen 
bereiken?”
– Type medium zal verschillen per doelgroep
– Leerkrachten: Facebook, LinkedIn & Instagram
– Leerlingen: Facebook, snapchat, Tik Tok, Instagram
– Beleidsmakers: Twitter & LinkedIn
– …



Contentstrategie
• Bedenken, creëren en online plaatsen van content
• Audience first

– Wat doe je als organisatie voor de mensen
– Wat vraagt of verlangt het publiek van jou
– Welke behoeften of noden hebben de mensen

• Welke type boodschap (tekst//foto/video)
– Getuigenissen in videovorm (algoritmes)

• One-minute movies

• Go live/stories,…

– Start vanaf het begin van je project/partnerschap

– Achter de schermen, grappige anecdotes,…

– Begin je post met de clou – spill the tea
– Quotes



Contentstrategie
• Actieplan: contentkalenders (maand/jaar)

– Op welke topics gaan we inspelen?

• Wereldwaterdag

• Dag van Europa

• Week van het bos

• Dag van de Taal

• …



Ambassadeurs
• Zoek mensen die jouw project/boodschap mee online 

willen verspreiden
– Groter bereik en post wordt als ‘relevanter’ aanzien

• Geef het account/stories voor een dag/week in handen 
van één van de ambassadeurs

• Geef ambassadeurs de vrijheid om hun eigen swung
en persoonlijke noot toe te voegen

• Let wel -> Stel een aantal sociale media richtlijnen op

• Engageer en bedank hen



Algemeen
• Planning tool

– Hootsuite
• op voorhand inplannen
• monitoren #sociale media kanalen vanop 1 plaats 
• time-saver
• gratis

• Ontwerptool
– Canva

• website of een app waarin je zelf je sociale media ontwerpen, je 
vistitekaartjes, je flyers en nog zoveel meer gaat ontwikkelen.

• gemakkelijk en snel, 
• drag – en dropsysteem
• templates
• bibliotheek van meer dan 1 miljoen foto’s



Algemeen
• Links

– Scoren niet goed in algoritmes
– Zet deze dus steeds onderaan je post
– Gebruik bitly

– Shorten -> https://bit.ly/3bK3Szx

• Hashtags #
– Berichten bundelen - monitoren
– Onder de aandacht komen bij je doelgroep – interactie creëren
– Gebruik er maximaal 4 of 5



Hoe kan Epos jou helpen…



Epos Sociale media opleidingen

4 opleidingen gepland in 2020

1. De eerste stappen - done
2. Van privé naar professioneel gebruik – 30/09
3. Studenten als ambassadeurs – 30/09
4. Sociale media voor gevorderden – 18/11



Aanbod sociale media opleidingen  2021
#gratis

Bezorg ons jouw topics

caroline.burm@epos-vlaanderen.be

of

linkedin.com/in/carolineburm

mailto:caroline.burm@epos-vlaanderen.be
https://www.linkedin.com/in/carolineburm?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BJpjOjw%2BLQLePoMchUIgvHw%3D%3D


Sharing is caring

• Epos kan jouw projecten mee verspreiden 
via onze kanalen 

(nieuwsbrief/sociale media/website)
• Stuur ons een bericht of tag #eposvzw

3rd party endorsement
=

geloofwaardigheid



Succes ! 





Nog enkele tips voor gratis visuele 
toepassingen

• https://www.presentationgo.com/
• https://www.flaticon.com/
• https://thenounproject.com/
• https://www.kinemaster.com/
• https://www.loom.com/
• Kinemaster is een fijne app voor je smartphone 

video’s

Met dank aan Artemis Kubala (Blenders vzw)!

https://www.presentationgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://thenounproject.com/
https://www.kinemaster.com/
https://www.loom.com/


Instagram algoritme
Het algoritme van instagram is gebaseerd op een aantal factoren:
• Interesse: Het algoritme gaat na met welke soort posts en accounts je in het verleden in 

interactie trad. Hoe meer een bericht aansluit bij je interesses, hoe hoger dat bericht in je 
feed terechtkomt

• Relatie met het publiek: Het algoritme bekijkt je interacties met accounts. Op deze manier 
wil Instagram ervoor zorgen dat je geen content mist van bijvoorbeeld vrienden en familie

• Recentheid: Instagram werkt niet meer chronologisch, maar recente posts zullen meestal 
hoger dan oudere berichten staan.

Deze eerste drie factoren zijn de belangrijkste voor het algoritme. Daarnaast zijn er nog 
een aantal bijkomende factoren:
• Gebruik: Het algoritme bekijkt hoe vaak een gebruiker instagram opent. Als je Instagram 

vaak opent zullen de berichten eerder chronologisch staan. Dit komt doordat het algoritme 
de nieuwste en interessantste content wil voorschotelen sinds de laatste keer dat je de app 
opende. Gebruikers die bijvoorbeeld 1 keer per dag hun app openen, zien eerst de meest 
relevante posts en niet perse de nieuwste posts.

• Aantal volgers: Als je veel accounts volgt, moet het algoritme meer content verwerken om 
te bepalen wat je ziet. Er concurreren dan meer posts voor de bovenste plaatsen in je feed.



Instagram algoritme



Facebook algoritme
Het algoritme is gebaseerd op een aantal factoren, deze hebben een invloed 
op de rangschikking:
• Betekenisvolle interacties: Hiermee gaan ze de betrokkenheid na. Ze 

bekijken met welke accounts, groepen en pagina’s je interageert. Op deze 
manier zorgt Facebook ervoor dat je de content van vrienden en familie 
zeker ziet.

• Content: Hierbij bekijkt het algoritme hoe vaak je in interactie treedt met 
bepaalde content. Bekijk je bijvoorbeeld vooral video’s op Facebook, dan is 
de kans groot dat er veel video’s in je nieuwsoverzicht verschijnen.

• Recentheid: Met de recentheid van berichten bedoeld Facebook dat 
nieuwere posts eerder bovenaan je feed komen in vergelijking met posts
van een aantal dagen geleden.

• Populariteit: Hierbij bekijkt het algoritme hoe vaak een post gedeeld is en 
hoeveel likes en opmerkingen de post heeft. Als er veel interactie is met een 
post, toont Facebook dit aan meer mensen.

•



Facebook algoritme
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