
Gebruik visuals die de aandacht trekken
Pas als je de aandacht hebt, kun je communiceren. Zorg er dus altijd voor dat je bij een oproep of 
vraag een plaatje of video doet. Facebook plaatst deze berichten ook bij meer mensen op hun 
tijdlijn, dan als je geen plaatje of video gebruikt.

Wees concreet in je vraag
Als je 15 barmannen zoekt voor een feest, zet dit dan zo concreet als het kan in je bericht. Als 
mensen naar een bepaald mailadres moeten mailen, zet dit dan in de eerste zinnen van je bericht. 
Of als iemand meer kan lezen op je webpagina, link dan direct naar die speci�eke pagina op je site.

Vraag of mensen je bericht delen of mensen taggen
Sommige mensen delen je berichtje automatisch, maar anderen doen dit pas als je het in je bericht 
zet; ze moeten op het idee worden gebracht. Ook als je wilt dat mensen elkaar taggen, zet dit dan 
als vraag in je bericht! Extra tip: je kunt ook zelf mensen taggen nadat je je bericht hebt geplaatst!

Reserveer een (klein) budget
Helaas zal Facebook het bericht maar delen met een beperkt aantal mensen die jouw pagina liken 
(zo’n 3%). Als je wilt dat iedereen het ziet, moet je het bericht promoten met geld. Is dat duur? Hoeft 
niet, want voor een budget van 10 euro kun je al heel veel mensen op je vereniging bereiken. Het is 
niet moeilijk, want onder elk bericht dat je plaatst zie je een ‘promote’ button staan. Als je hier op 
drukt kun je het bericht promoten onder de ‘likers’ van je pagina. Bekijk de handleiding in bijgevoeg-
de ‘Facebookadvertisement op Likers in 4 stappen’.

Het allerbelangrijkste blijft face-to-face contact
Facebook is geen heilige graal. Je krijgt likes, wellicht ook een aantal mensen die zich aanmelden of 
andere mensen taggen, maar daarna ligt de bal bij jou. Je moet die mensen ACTIEF vragen. Dus in 
het echte leven, op de club, of desnoods per email of telefoon. En na het vragen moet je mensen 
ook inwerken, dus denk eens na over het koppelen van een ‘buddy’ aan diegene!

P.S. ER ZIJN OOK ANDERE SOCIALE MEDIA!
• Stuur een nieuwsbrief naar al je leden met wat nieuwtjes over de vereniging EN natuurlijk je 
 vraag om vrijwilligers, commissieleden of bestuurders te krijgen.
• Op Instagram werkt het delen van aansprekend beeld en video ook goed in combinatie met de 
 juiste hashtags.
• Op Twitter kun je oproepjes ook met beeld en video delen en vragen of mensen dit willen delen 
 in hun Twitternetwerk.
• Op Linked-in kun je de ouders van jeugdleden opzoeken en hen gericht vragen op basis van hun 
 beroep of werkervaring. Je kunt dit ook aanpakken door tijdens het 1e gesprek te vragen waar ze 
 goed in zijn en of ze die skills willen inzetten voor de club.




