
Externe online communicatie
Oktober 2021 



jouwverhaaldigitaal.be

Hallo!

@delphinevanbelleghem.be



Waarom online communiceren?

https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf

https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf


Wie is op welke kanalen actief?

Overzicht van de huidige 
status van digitale 
transformatie bij de 
Vlaamse burgers op vlak 
van mediabezit en -gebruik. 

https://www.imec.be/sites/
default/files/inline-files/
DIGIMETER2020.pdf

https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf
https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf
https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf


Wie is op welke kanalen actief?

https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf

https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf


https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf

https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf


Het lockdowneffect

https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf

https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf


MERKBEKENDHEID Bereik

INTERACTIE Vind-ik-leuk, reactie, delen,
video bekijken, klikken naar site

CONVERSIE Inschrijven op de nieuwsbrief,
event, donatie, aankoop,...

AMBASSADEUR (fundraising) activiteit
organiseren, berichten delen
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SOCIALE MEDIA FUNNEL

DOELSTELLINGEN - Waar wil je op focussen?



DOELSTELLINGEN - Waar wil je op focussen?

• Aandacht trekken 
• Meer bekendheid voor de organisatie/specifieke activiteiten 
• Top of mind zijn voor bepaalde diensten 

• Informeren/kennis verhogen` 
• Doelgroepen informeren over specifieke info 
• De informatie is kwalitatief  

• Overtuigen en werven 
• Houding beïnvloeden 
• Besef beïnvloeden 
• Gedrag beïnvloeden 
• Bepaalde reputatie nastreven 

• Ondersteunen 
• Regelmatig opnieuw aandacht trekken 
• Beschikbaar maken van info voor wie méér, méér 

gedetailleerde info wil 
• Onderhouden 

• Je publiek blijven bereiken 
• Bekend / top of mind blijven 

• Verbinden 
• interactie/wisselwerking met de doelgroep 
• Engageren 
• Positief omgaan met vragen/kritiek



Het draait niet om jou…



HET GAAT OVER JE PUBLIEK

• Wie is onze doelgroep? 
• Welke vragen hebben zij? 
• Hoe kunnen we hen helpen?



BEPAAL DE DOELGROEP

• Doelgroep bepalen 
• Algemene doelgroep omschrijven 
• Stel een persona op 

Een buyer persona is een fictief personage, gebaseerd 
op jouw ideale doelpubliek. Je creëert dus een profiel 
met daarin de leeftijd, het geslacht, de woonplaats, de 
hobby’s en interesses van jouw ideale koper, donateur 
of deelnemer

VOORNAAM

NAAM
B U Y E R  P E R S O N A

PROFIEL

Leeft i jd,  beroep,  gender,  gezinssituat ie,  inkomen, . . .

MOTIVATIE

Waarom zou je buyer persona interesse

hebben in jouw dienst of  product?

WAT KUNNEN WE BIEDEN?
Wat kan j i j  delen op sociale media of  op je website,

welke dienst of  product kan j i j  aanbieden als

antwoord op de noden,  frustrat ies en barr ieres van je

buyer persona?

SOCIALE MEDIA

Facebook

Linkedin

Instagram

Twitter

TikTok

WAARDEN

Wat zi jn de

kernwaarden van je

buyer persona?

DOEL 

Wat wil  je buyer

persona bereiken met

jouw dienst of  product?

QUOTES

Schri j f  in de woorden van je beste

klanten waarom ze voor jou (of  je

bedri j f )  k iezen.

FRUSTRATIES

Wat z i jn de frustrat ies van je buyer persona waar

jouw dienst of  product een antwoord op biedt

BARRIERES

Wat houdt jouw persona tegen om met jou (of  je

bedri j f )  in zee te gaan?



5 VEELGEMAAKTE FOUTEN  
BIJ HET OPMAKEN VAN JE BUYER PERSONA

1. Je maakt niet 1 maar 5 profielen 
2. Je focust op de verkeerde details 
3. Je maakt geen gebruik van online 

data 
4. Je betrekt je klant niet (bel / 

vragenlijst) 
5. Je persona belandt in een schuif 
https://delphinevanbelleghem.be/buyer-persona-fouten/

https://delphinevanbelleghem.be/buyer-persona-fouten/


OPDRACHT

• Opdracht: werk je eigen buyer 
persona’s uit http://bit.ly/
buyerpersona_template 
• Leerkrachten 
• Leerlingen 
• Beleidsmakers 
• Andere onderwijs professionals

VOORNAAM

NAAM
B U Y E R  P E R S O N A

PROFIEL

Leeft i jd,  beroep,  gender,  gezinssituat ie,  inkomen, . . .

MOTIVATIE

Waarom zou je buyer persona interesse

hebben in jouw dienst of  product?

WAT KUNNEN WE BIEDEN?
Wat kan j i j  delen op sociale media of  op je website,

welke dienst of  product kan j i j  aanbieden als

antwoord op de noden,  frustrat ies en barr ieres van je

buyer persona?

SOCIALE MEDIA

Facebook

Linkedin

Instagram

Twitter

TikTok

WAARDEN

Wat zi jn de

kernwaarden van je

buyer persona?

DOEL 

Wat wil  je buyer

persona bereiken met

jouw dienst of  product?

QUOTES

Schri j f  in de woorden van je beste

klanten waarom ze voor jou (of  je

bedri j f )  k iezen.

FRUSTRATIES

Wat z i jn de frustrat ies van je buyer persona waar

jouw dienst of  product een antwoord op biedt

BARRIERES

Wat houdt jouw persona tegen om met jou (of  je

bedri j f )  in zee te gaan?

http://bit.ly/buyerpersona_template
http://bit.ly/buyerpersona_template


Welk kanaal voor wat?
Actief op meerdere kanalen? Pas je content aan! 

Vb. Natuurpunt 

Facebook: tips en organisatienieuws Twitter: beleid, lobbying, politiek

Instagram: mooie natuurfoto’s



Stel je eigen kanalenmix samen

Kanaal Voor wie? Welke strategische 
doelstelling?

Content type: wat werkt 
goed op dit kanaal?

Frequentie 
-hoe vaak 
posten

Breed publiek, over alle leeftijden Aandacht trekken (groot bereik), 
informeren (verkeer naar website), 
overtuigen, verbinden (via groepen en 
interactie)

Links naar website, Events, Live video, 
video, fotoalbums

3 tot 7 per week

Breed publiek, Jongeren en volwassenen tot 45 jaar Aandacht trekken (groot bereik), 
informeren (antwoord op vragen van 
publiek)

Video (verslag van activiteit, 
educatief, antwoord op vragen van je 
publiek, entertainend)

1 tot 4 per maand

Breed publiek, vooral jongeren, maar ook 16% van 
de 65+ers bezoekt minstens wekelijks dit platform

Aandacht trekken, informeren (verhaal bij 
beeld), ondersteunen en verbinden (via 
interactie)

Visueel: opvallende beelden, video 
tot 60 sec. Storytelling

3 tot 7 posts per 
week,

Actieve bevolking, carrière gericht, 25-54 jarigen Informeren, overtuigen, ondersteunen, 
verbinden

Zakelijk nieuws, professionele 
inzichten en opinies, professionele 
events

1 tot 3 per week

Jongeren (tot 24 jaar) met brede interesses & 25-54 
jarigen met interesse in actua, politiek - 
journalisten, politici, opiniemakers

Aandacht trekken, informeren, 
ondersteunen, verbinden

Actualiteit (breaking news), opinie, 
inzichten, discussie

Meerdere per dag

Alle leeftijden, overwegend vrouwelijk, met 
interesse in interieur, mode, voeding, lifestyle, sport, 
reizen

Aandacht trekken, informeren Visueel: opvallende beelden met link 
naar website

1 tot 4 per maand

Jong publiek (tot 25 jaar) Aandacht trekken, verbinden (reputatie 
versterken bij jonge doelgroep)

Korte video met visuele effecten en 
populaire geluiden

Wekelijks

Alle leeftijden (65% van de 65plussers gebruikt 
whatsapp (sterke stijging door lockdown)

Ondersteunen en verbinden Overleg, discussie, interactie (interne 
communicatie) in groepen, nieuws en 
inzichten in verzendlijsten

Dagelijks - bijna 
constante 
monitoring



Stel je eigen kanalenmix samen 
(kiezen = winnen!) 

Kanaal Voor wie? Welke strategische 

doelstelling?

Content type Frequentie



Digitale kanalen

Kanaal Voor wie? Welke strategische 
doelstelling? Content type Frequentie

Website

Direct e-mailing

Newsletter

Eigen app

Podcast 



Kanalenmix

(vergeet print niet…)

Kanaal Voor wie? Welke strategische 
doelstelling?

Content type Frequentie

Brochure school

Folder

Direct mailing



Waarom zien niet al je volgers 
je posts?

• Algoritme: edgerank 
• Affiniteit x gewicht x tijd 

https://tech.fb.com/news-feed-ranking/ 

Organisch vs adverteren 

https://tech.fb.com/news-feed-ranking/


Waarover ga je schrijven?

• Afwisselende content 
• Emotie 
• Know, like, trust 
• Entertainen, inspireren, educatie, overtuigen 
• Wat wil je dat ze doen? 
• Waarom delen mensen?



Waarover ga je schrijven?

• Regelmaat & kwaliteit!



Verdeelsleutel

• Welke rubrieken ga ik gebruiken? 
• Kijk even bij vergelijkbare organisaties 
• Betrek je collega’s, leerlingen, … 
• Kijk naar posts die het in het verleden goed 

deden

X POSTS PER MAAND

2  VRIJWILLIGERS IN BEELD

3 KEER VACATURES VOORSTELLEN

2 FOTO’S UIT DE OUDE DOOS (TBT)

3 ACTUALITEIT

1 OPINIE

4 LINKS NAAR BLOG

3 IMPACT TONEN

2 QUOTES

1 BRANDING VIDEO

1 LIVE VIDEO

2 EVENTS

2 BEHIND THE SCENES



Verdeelsleutel - inhakers

https://www.daysoftheyear.com/


Planner

• Hoe uit een creatieve blockade 
geraken? 
• Stel limieten! 

• Vaste categorieën 
• Vaste frequentie 
• Vast (en beperkt) 

planningsmoment 
• Volg je huisstijl



Planner

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine


Planner

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine

• Deel de planner met anderen (Google Drive > share) 
• Maak duidelijke afspraken: wie doet wat? Tegen 

wanneer? 
• Geef elkaar opbouwende feedback 
• Zet de content klaar om automatisch te publiceren (zie 

tools)

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine


Planningstools 

 

• Facebook: creator studio (studio 
voor makers)

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine


Planningstools 

 

• Hootsuite 
• Beperkt gratis te gebruiken 
• Twitter, Linkedin, Facebook, 

Instagram, Pinterest

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine


Planningstools 

 

• Later of Planoly voor Instagram

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine


EEN KRACHTIGE TEKST

• Scanbaar (witregels, emoji) 
• Deelbaar (waarom delen?) 
• Duidelijk (context, taal, beeld)



• Lengte van de tekst 
• Interactie 
• Huisstijl 
• Tag betrokken personen/orgs. 
• WIIFM? 
• Omgekeerde piramide 
• Call to action: wat moet ik nu doen? 
• Hashtags?

EEN KRACHTIGE TEKST



• Emoji gebruiken 
• Aandacht trekken 
• Tekst scanbaar maken 
• Extra emotie toevoegen

EEN KRACHTIGE TEKST

www.Emojipedia.org



EEN OPVALLEND BEELD



EEN OPVALLEND BEELD

canva.com

http://canva.com


EEN OPVALLEND BEELD

• canva.com

http://canva.com


EEN OPVALLEND BEELD 
Rechtenvrije foto’s

www.unsplash.com



Problem solvers

 

Facebook debugger:  
https://developers.facebook.com/tools/debug/

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine
https://developers.facebook.com/tools/debug/


Bitly: 
• Van lange links een korte 

maken 
• Meten hoe vaak er wordt 

doorgeklikt

Problem solvers

 

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine


google.be/alerts 

Kies zelf wanneer je een 
verwittiging krijgt 
Selecteer relevante woorden: 
- Naam van je school 
- Naam van je project 
- Kernthema’s van je project

“Titel van je Erasmus+ project”

http://google.be/alerts


ANALYSE 

 

• Dashboard

http://bit.ly/
dashboard-Delphine

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kPHkU3kgBmKmQuADt3_Aqp-ns6ngB2Zs3hV4VP1QiKU/edit?usp=sharing


Marketing NEWS 

 

• Blijf op de hoogte: 
• https://www.digitalmarketer.com/ 
• https://www.dutchcowboys.nl/ 
• https://www.frankwatching.com/ 
• https://www.marketingprofs.com/ 
• https://

www.socialmediaexaminer.com/ 
• https://www.socialmediatoday.com/ 
• https://wearesocial.com/uk/ 

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine
https://www.digitalmarketer.com/
https://www.dutchcowboys.nl/
https://www.frankwatching.com/
https://www.marketingprofs.com/
https://www.socialmediaexaminer.com/
https://www.socialmediaexaminer.com/
https://www.socialmediatoday.com/
https://wearesocial.com/uk/


 

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine


 

• info@delphinevanbelleghem.be 
• Connecteer via Linkedin: https://www.linkedin.com/in/delphinevb/  
• Instagram: @delphinevanbelleghem.be

http://bit.ly/socialmediaplanner_bydelphine
mailto:info@delphinevanbelleghem.be
https://www.linkedin.com/in/delphinevb/

