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LET’S GET SOCIAL
Internet en social media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. We 

kunnen er niet om heen. Meer dan 4 miljard mensen wereldwijd 

hebben toegang tot internet. Meer dan 3 miljard mensen over de 

wereld zijn regelmatig actief op social media. Ruim 10 miljoen 

Nederlanders hebben social media en ze zitten gemiddeld 1 uur en 

20 minuten per dag op social media (We are social, januari 2018). 

Het biedt veel kansen voor verenigingen om actief op social media te 

worden om meer mensen te bereiken. Wil je daar als vereniging mee 

aan de slag? Volg dan dit simpele stappenplan.

STAPPENPLAN
1. Doelstellingen: wat wil je met de inzet van social media bereiken? 

Omschrijf waarom je social media wil inzetten. Wil je mensen  

informeren, overtuigen of aanzetten tot actie? Of wil je vooral  

interactie met mensen aangaan? 

2. Bepaal je doelgroep: wie wil je online bereiken? Omschrijf je  

doelgroep(en) op basis van leeftijd, geslacht, locatie, opleiding en 

interesses. 

3. Kies social media: weet je wie je wilt bereiken? Kies dan de social  

media die daar het beste bij past. Kies er niet voor om te veel  

kanalen tegelijk te beheren. Begin klein en pak dit goed aan om het 

succesvol te maken. 
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4. Maak afspraken: maak binnen de vereniging afspraken over wie de 

social media bijhoudt en content plaatst. Gebruik hiervoor eventueel 

een contentkalender. Dat geeft houvast en helpt in het vooruit  

plannen.  

5. Zorg voor content: er gebeurt enorm veel online (zie visual  

internet minute hieronder) dus zorg voor goede en leuke content. 

Deel regelmatig nieuws, activiteiten maar vooral ook verhalen van 

leden en ambassadeurs. 

6. Luister: via social media kun je achterhalen wat je leden en anderen 

vinden van je vereniging. Gebruik social media dan ook om te achter-

halen hoe er over je gedacht wordt en speel hier in je communicatie 

op in. Je kan leden en betrokkenen ook concreet vragen naar hun 

mening via social media. 

7. Interactie & reactie: social media zijn uitermate geschikt om in  

contact te komen met leden. Ga de interactie met je volgers op social 

media aan. Stel vragen en deel tips. Zorg ook dat ze onderling  

informatie uitwisselen en anderen uitnodigen je vereniging te volgen 

via social media. Reageer ook altijd op reacties op vragen van volgers 

(ook als het een minder leuke of moeilijke vraag is). 

Meer weten over hoe om te gaan met social media? Bekijk dan de tips 

voor het maken van goede social media berichten. 
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SOCIAL MEDIA IN BEELD
Onderstaande overzichten geven een beeld van de groei van social  

media en welke doelgroepen waar het meest actief zijn. 

Dit is wat er online gebeurt in één minuut. 

 

Groei gebruik social media in Nederland



STAPPENPLAN
SOCIAL MEDIA

Top 5 social media in Nederland in 2018

 

Overzicht gebruikers social media naar leeftijd in 2018
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Actieve doelgroep per social media

We zijn benieuwd naar het resultaat! Heb je nog vragen over social 

media? Laat het ons weten via info@vitaalverenigen.nl.

mailto:info%40vitaalverenigen.nl?subject=

