
 

Facebook Tips & Tricks  
Hoe bereik je via Facebook een zo groot mogelijk aantal leden tegen relatief lage kosten 
 
Algemeen 
 
Facebook is met afstand het meest gebruikte social media medium ter wereld. Ook in Nederland is 
Facebook het meest gewaardeerde sociale netwerk. We tellen meer dan negen miljoen 
Facebookgebruikers, terwijl in 2013 nog maar 7,9 miljoen gebruikers waren (13% stijging). Facebook 
groeit dus nog steeds.  
 
Het doel van Facebook is een grote community (likers) op te bouwen binnen de doelgroep. De 
community levert een belangrijke bijdrage aan het verspreiden van de boodschap van de speeltuin. Op 
deze manier ontstaat een harde kern likers met in dit geval een sterke binding met jouw speeltuin en het 
buitenspelen. Een community ontstaat niet zomaar. Doorloop de volgende zes stappen zodat jouw 
Facebook bedrijfspagina voor de speeltuin de doelgroep bereikt. 
 
Stap 1. Registreer je bedrijfspagina - Heb je al een bedrijfspagina? Sla deze stap dan over. 
Een Facebook bedrijfspagina aanmaken begint bij het registeren van jouw speeltuin. Voorheen hoefde je 
geen persoonlijk profiel aan te maken om een Facebook bedrijfspagina in te richten. Tegenwoordig moet 
dit wel. Heb je nog geen persoonlijk facebook profiel? Maak dan een profiel aan. Vervolgens koppel je de 
bedrijfspagina aan jouw persoonlijke profiel. Ga naar Facebook.com/pages/create/ en registreer jouw 
speeltuin als bedrijfspagina.  
Het voordeel van een bedrijfspagina is, is dat je hier niet gebonden bent aan een maximum aantal 
persoonlijke “vrienden” zoals bij een persoonlijk profiel. Het is laagdrempeliger om een pagina te “liken”, 
dan een bedrijf als vriend toe te voegen.  
 
Stap 2. Zorg voor een duidelijke profielfoto en omslagfoto 
Het is belangrijk dat een bezoeker jouw Facebook bedrijfspagina herkent. Gebruik als profielfoto 
bijvoorbeeld het logo van de speeltuin en als omslagfoto een mooie foto van de speeltuin of bijvoorbeeld 
het speeltuin-team. Gebruik je meerdere social media kanalen? Zorg dan voor een overeenkomstige 
uitstraling. 
Houdt de volgende formaten voor de foto’s aan: 

 Profielfoto formaat: ten minste 180 x 180 pixels 

 Omslagfoto formaat: ten minste 399 pixels breed en 150 pixels hoog  

Stap 3. Algemene informatie  
Zorg dat de informatie onder het tabblad Info wordt ingevuld met de volgende informatie: 

 Locatie 

 Openingstijden  

 Algemene informatie over de speeltuin 

Bij stap 4 wordt genoemd dat het belangrijk is om zo snel mogelijk te reageren op berichten. Lukt dit 
niet? Vermeld dit dan bij Algemene informatie. Je kunt het volgende melden: Wil je snel een reactie op 
jouw vraag/opmerking? Neem dan contact op met tel. nr: 012 345 678.  
  

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/pages/create/


 

 
Stap 4. Taakverdeling 
Een beheerder is degene die zijn of haar persoonlijke profiel gekoppeld heeft aan de bedrijfspagina. Deze 
persoon kan ook andere persoonlijke profielen koppelen aan de pagina zodat deze mensen ook de 
pagina kunnen bewerken. Zijn er meer mensen beheerder van de bedrijfspagina? Maak onderling 
duidelijk afspraken om verwarring te voorkomen.  

 Welke (onderwerp) berichten worden op Facebook geplaatst (onderwerpen: buitenspelen, 
activiteiten speeltuin, etc.) 

 Wie plaatst berichten op Facebook  

 Wanneer worden berichten op Facebook geplaatst/gedeeld  (Gemiddeld twee keer per week is 
aan te raden. Woensdag middag, vrijdagen en zaterdagen zijn de beste dagen om een bericht te 
plaatsen. Qua tijdstip is rond 11:00, 13:00 en na 20:00 de beste timing.) 

 Wie kijkt er op de pagina om te zien of er een bericht is geplaatst (pagina monitoren) 

 Op welke momenten van de dag wordt Facebook gemonitord (bv. om de drie uur) 

 Binnen hoeveel tijd wordt gereageerd op berichten van mensen (Is het bericht urgent? Reageer 
dan zo snel mogelijk.) 

 Bepaal de tone of voice. Het is handig om van te voren af te spreken hoe op welke berichten 
gereageerd wordt. Reageer altijd respectvol, ook als het geplaatste bericht niet respectvol is. 

Stap 5. Aan de slag met het maken van berichten bij de gekozen onderwerpen 
Je Facebook bedrijfspagina is aangemaakt, de nodige informatie is op de pagina toegevoegd en er is een 
duidelijke taakverdeling gemaakt. Nu kun je aan de slag met het maken en plaatsen van berichten op de 
pagina.  
Houdt bij het schrijven van berichten rekening met het volgende:  

 Houd de tekst zo kort mogelijk. Maximaal 200 tekens. 

 Interactie is belangrijk. Zorg daarom dat je reacties stimuleert met een bericht. Dit doe je door 
een call-to-action in het bericht te zetten. Vraag de fans in je bericht letterlijk om commentaar, 
like of het delen van het bericht.  

 Plaats altijd een foto bij het bericht. 

 Plaats zo vaak mogelijk een link in het bericht naar je eigen website. 

 Let op auteursrecht/ gebruikersrecht 

Tijdens de taakverdeling is vastgesteld welke onderwerpen op de pagina worden geplaatst. In deze stap 
gaan we hier iets verder op in. Zoals genoemd zijn twee belangrijke onderwerpen waar de speeltuin over 
kan communiceren: buitenspelen en activiteiten van de speeltuin.  



 

Onderwerp buitenspelen 
De mensen die terecht komen op jouw 
bedrijfspagina zijn geïnteresseerd in 
buitenspelen en bewegen. Hier kun je 
op inspelen door berichten te plaatsen 
over buitenspelen. Deze berichten kun 
je zelf bedenken maar bijvoorbeeld 
ook delen vanaf de Facebookpagina 
van Jantje Beton. Je hoeft natuurlijk 
niet altijd zelf het wiel uit te vinden. 
Dit doe je door de pagina van Jantje 
Beton te liken zodat je op de hoogte 
blijft van buitenspelen. Deel gerust 
onze berichten op jouw pagina.  
Hiernaast zie je een voorbeeld van een 
bericht die 351 keer gedeeld is op 
andere Facebook pagina’s. 
 
Onderwerp activiteiten van de 
speeltuin 
Facebook kun je zo actueel maken als 
je zelf wilt. Is je pagina actueel? Dan 
heb je kans op de meeste volgers, dus 
likers op jouw bedrijfspagina. Een 
bericht is actueel als je laat weten 
wanneer er een activiteit is bij de 
speeltuin, wanneer een activiteit niet 
door gaat, wanneer je een leuke foto 
maakt van spelende kinderen in de speeltuin en deze plaatst. Let bij dit laatste wel op dat de ouders van 
de kinderen toestemming geven voor het plaatsen van de foto. Zorg dat dit netjes geregeld is, desnoods 
schriftelijk zodat problemen worden voorkomen.  
 
Beeldgebruik 
Plaats altijd een foto bij een bericht. Let goed op de gebruiksrechten van het beeld. Vermeld indien nodig 
de fotograaf of bron.  
Houdt de volgende formaat voor de foto’s aan: 

 806 x 806 pixels en minder dan 100kb (een PNG bestand is het meest geschikt) 

 
 
  



 

Stap 6. Breng jouw Facebook bedrijfspagina onder de aandacht 
Integreer Facebook met al jouw communicatiemiddelen. Heeft jouw speeltuin een website, folder of 
(digitale)nieuwsbrief? Vermeld Facebook en andere social media hier dan duidelijk. Geef hierbij aan wat 
het voordeel is wanneer mensen de speeltuin via social media volgen. Het voordeel van het volgen van 
de bedrijfspagina is dat volgers als eerste op de hoogte zijn van: als er een activiteit is in de speeltuin, 
wanneer iets afgelast is vanwege het weer en/of worden op de hoogte gebracht van de leukste 
buitenspeelnieuwtjes. Het is ook mogelijk om de pagina of een bericht te promoten via Facebook. Hier 
zijn wel kosten aan verbonden.  
 
Promoten van een bericht of pagina via Facebook 
Je kunt de meeste berichten promoten die je via je pagina maakt, inclusief statusupdates, foto’s en 
video’s. Berichten die je promoot worden hoger in het nieuwsoverzicht geplaatst zodat meer mensen het 
bericht zien. Gepromote berichten moeten wel voldoen aan het advertentiebeleid. Hier lees je meer over 
op: https://www.facebook.com/ad_guidelines.php 
 
Als je een bericht promoot, kun je de advertentie tonen aan mensen die je pagina leuk vinden, mensen 
die je pagina leuk vinden en hun vrienden, of mensen die je kiest via doelgroepsbepaling. Als je ervoor 
kiest om doelgroepsbepaling te gebruiken, kun je een doelgroep maken op basis van locatie, interesses, 
leeftijd en geslacht. In het geval van de speeltuin is het belangrijk dat je in ieder geval op locatie 
selecteert.  
 
 
  

https://www.facebook.com/ad_guidelines.php

