
Welkom bij de workshop

social media



Wie is de ?

Marketing, communicatie, pr on-

en offline. 

• Strategie en advies.

• Uitvoeren middelen, 

persberichten schrijven, 

folders, posters, billboards, 

internetsites maken, social 

media bouw en onderhoud. 

Klanten:

Heijmans Vastgoed, WonenBreburg, BaLaDe MFA, Women-

at-work, King Cuisine food, derietpluim.nl

http://www.derietpluim.nl


•Inleiding van de SM.

•Feiten en verhalen.

•LinkedIn.

•Twitter.

•Strategie.

•ROG.

•Do’s & Don’ts.

•Spons.

•Afsluiting, sociaal rondje :-) met een borrel.

Agenda vandaag 



Social media, waarom?



Waar is iedereen?



Feiten



Feiten

LinkedIn: 2,6 miljoen leden; 15% van de 

bevolking;

Twitter: 420.000 Nederlandstalige twitteraars 

Nederland/België;

Facebook in Nederland: 3,8 miljoen gebruikers 

3 miljoen gebruikers zijn actief “vind ik leuk”;

Hyves: 10,8 miljoen leden.



Feiten



Dus!



Gebruik
•Netwerken.

•Aanbevelen.

•Marktonderzoek.

•Feedback krijgen op je product.

•Aantrekken van opdrachtgevers/leveranciers.

•Personeel aantrekken.

•Vertrouwen scheppen, je merk vestigen.

•Voor PR.

•Jezelf een persoonlijk gezicht geven;.

•Wie vult aan…..



Voorbeelden



Voorbeelden



Voorbeelden

http://www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI&feature=relmfuwww.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI&feature=relmfuv=qg1ckCkm8YI&feature=relmfu


http://www.facebook.com/?ref=home#

!/KLM?sk=app_102134353213349

Voorbeelden

http://adecco.hyves.nl/

http://www.facebook.com/?ref=home
http://www.facebook.com/?ref=home
http://adecco.hyves.nl/


Voorbeelden

https://twitter.com/


Voorbeelden



Voorbeelden



Voorbeelden



Voorbeelden



Voorbeelden



Voorbeelden

Van Februari tot Augustus hebben Nike+ leden 50,000,000 miles hard 

gelopen,

In 14,000,000 sessies,

Hebben ze 450,000 uitdagingen geplaatst,

En is de grootste hardloopclub van de wereld

ontstaan met meer dan 75,000,000 leden!!!!!!



1. Waarom? Wat wil je met je carrière of zaak?

2. Wie in je netwerk kan je ook echt helpen?

3. Verwachting?

4. Tweedegraads netwerk.

5. Eigenschappen LinkedIn.

6. Bouw je netwerk!

7. Hoe gebruiken?

8. Een aantrekkelijk profiel!

http://www.linkedin.com/home?trk=hb_tab_home_top


• Waarom zou ik dat doen?

• AMBER alert, nieuwsfeiten, bijblijven, een vraag

stellen, grappen.

• Hallo, kijk mij eens leuk zijn! ;-(

• Promoot je netwerk.



1. Een profiel maken.

2. Denk na over: wie wil je volgen? En zoek ze op.

3. Zorg voor volgers.

4. My first tweet.

5. De kracht van Twitter: RT of Retweet.

https://twitter.com/


Twitteraar/Tweep: iemand die twitter gebruikt.

Tweet: een twitterbericht.

Bio: omschrijving van jou, je bedrijf, wat je doet of wie je bent.

Username: naam waaronder je twittert.

Following: degene die jij volgt.

Followers: jouw volgers.

@: in combinatie met een username kun je iemand een bericht

sturen.

# Hashtag: de nadruk op iets leggen een onderwerp kiezen. 

RT/Retweet: Een herhaald bericht. 

DM: Direct Message.

https://twitter.com/


1. Waar komen onze klanten online? 

2. Wat is hun sociale online gedrag? 

3. Op welke informatie vertrouwen onze klanten? 

4. Wat is hun sociale invloed? 

5. Gebruiken onze klanten sociale technieken als middel voor 

het verkrijgen van informatie. 

Een strategie



ROG
Relevant

Onderscheidend

Geloofwaardig



Do’s & don’ts
• Help een ander.

• Breng vooral, mensen houden niet van nemers.

• Plaats regelmatig een bericht/tweet. Minimaal 1 à 2 keer per 

week. 

• Zet alleen relevante berichten in.

• Blijf netjes. 

• Reageer snel op directe berichten. 

• Meng je in discussies.

• Geen betweterigheid.

• Stel relevante vragen.

• Bedank nieuwe volgers en RT’s.

• Zeg niet dat je op vakantie bent.

• Zeg niet dat je dronken was.



Handige tips
• Dashboards: Tweetdeck.com, hootsuite.com;

• Howsociable.com: wie praat over jou of je merk;

• Twitterquitter: welke volgers verlaten jou?

• Google insights;

• Google keywords.

• Yammer.



Spons



Esther van Westen

http://nl.linkedin.com/pub/esther

-van-westen/8/701/9a1

https://twitter.com/#!/evanweste

n

Deeenvoud.nl

040 842 28 11

http://nl.linkedin.com/pub/esther-van-westen/8/701/9a1
http://nl.linkedin.com/pub/esther-van-westen/8/701/9a1
http://nl.linkedin.com/pub/esther-van-westen/8/701/9a1
http://nl.linkedin.com/pub/esther-van-westen/8/701/9a1
http://nl.linkedin.com/pub/esther-van-westen/8/701/9a1
https://twitter.com/
https://twitter.com/

