
Infosessie Sociale Media 12/10/2020 



Technisch
• Je geluid staat af.
• Je kan je naam wijzigen.
• Bij voorkeur: speaker view.
• Stel vragen via de chat. 
• Deze sessie wordt opgenomen. 



Online aanwezigheid



Onze kanalen
• Instagram @samentegenarmoede
• Facebook @samentegenarmoede, @robbywelzijnszorg
• Twitter @welzijnszorg
• Sites:

• Welzijnszorg.be
• Samentegenarmoede.be
• Zetjebenenin.samentegenarmoede.be



Vind je ons al leuk?
• Vind onze pagina leuk.
• Laten zien dat je ons steunt
• Updates ontvangen in je nieuwsoverzicht – zo kan je onze boodschap ook snel delen



Hoezo, steunen via sociale media?



Maak jezelf zichtbaar
• Maak foto’s en filmpjes, 

deel ze en tag ons met een @
• Gebruik de hashtags 

#samentegenarmoede
#wonenisonbetaalbaar



Actiemodel 1: Zet je benen in
Zetjebenenin.samentegenarmoede.be
• Actiepagina voor fondsenwerving: een eigen inzamelingsactie of sportieve 

actie 
• Pagina delen op sociale media
• Berichtjes sturen naar je sponsors
• Updates over jouw actie 

• Zet je benen in – dag: 26 december 2020
• Meer info en inschrijven vanaf 26 oktober



Actiemodel 1: Zet je benen in



Actiemodel 2: Soep op de stoep
Ons bewegingsmodel. 
In coronatijden? Zie sessie Fondsenwerving op 15/10

Opnieuw: maak jezelf kenbaar!



Actiemodel 3: 
Goedgemutste breicampagne
In december komen de mutsjes op de Innocent smoothies:
Colruyt – Carrefour – Delhaize 
 Koop je ze zelf? Herken je jouw mutsje? 

Ken je vrienden die breien en die je kan betrekken? 
Zit je in relevante groepjes, online of offline? 
We breien door tot in 2021



Actiemodel 3: 
Goedgemutste breicampagne



En ook campagne voeren?



Sensibiliseren en petitie

Sociale media gebruiken om onze boodschap te verspreiden





Tijdslijn, groep of pagina?
• Aanwezigheid op Facebook kan op verschillende manieren
• Maak jezelf kenbaar door onze tag te gebruiken: @samentegenarmoede
• Maak jouw verhaal kenbaar door hashtags: #samentegenarmoede

#wonenisonbetaalbaar



Tijdslijn, groep of pagina?
• “Social networking”  is 

tweerichtingsverkeer. 
• Stimuleer om te reageren
• Volg reacties op door actief 

deel te nemen. 



Stem je status af
• Onder je eigen statusbalk keuze tussen: 
• ‘public’ (voor iedereen) 
• ‘vrienden’ (enkel je vrienden zien de update) 
• ‘aangepast’ (aanpassen aan je doelgroep)

• Berichten sturen: 
• Privéberichten stuur je naar al je vrienden
• Een pagina kan geen privéberichten sturen, fans wel naar jou
• Groepsberichten zijn enkel mogelijk in kleine groepen



Inhoud die spreekt
• Berichten die mensen “leuk” vinden, waarbij ze opmerkingen plaatsen en die 

ze delen:
• Video’s zijn zeven keer aansprekender dan andere typen berichten op 

Facebook. 
• Afbeeldingen: foto’s kunnen een bericht tot leven brengen > brandbook
• Infographics maken het makkelijker om informatie te verwerken
• Links: automatisch een afbeelding en een groot klikbaar gebied

http://www.welzijnszorg.plantaflag.com/


Fondsenwerving

Geld inzamelen ten voordele van Samen tegen armoede



De donatieknop

• Maak je inzamelingsactie via onze pagina: 
• Omschrijf je doel: waarom zamel je geld in?
• Verjaardagsinzamelingsacties: meer betekenis
• Met foto's en details help je andere mensen jouw verhaal te begrijpen



De donatieknop



De donatieknop

• Deel je inzamelingsactie:
• Nu ook: de inzamelingssticker voor Facebook Stories
• Elke landingspagina heeft een unieke URL.

Gebruik hem in jouw e-mailmarketing, Facebook-berichten, op je website of op andere 
kanalen.



Evenementen
• Kan je aanmaken vanuit een persoon, een groep of een pagina 
• Als persoon en beheerder van een pagina > enkel je eigen vrienden uitnodigen
• Bij een groep > alle leden van die groep uitnodigen

• Maak ons mede-organisator: 
• wij zien je evenement en kunnen sneller delen/jouw pagina volgen
• jouw evenement wordt zichtbaar op onze pagina, zodat onze volgers ook op de hoogte 

zijn



Actiemodel 1: Zet je benen in



Hallo, hoe gaat het?



Knuffelkaartjes 
• 12 postkaarten in het thema knuffelen “om de huidhonger in coronatijden zo 

toch een beetje te stillen”
• Illustratoren werken gratis, drukkosten worden afgetrokken, winst is voor 

Welzijnszorg
• Lieven Fieremans van “Hallo, hoe gaat het?” neemt via e-mail contact op met 

regionaal medewerker 



Knuffelkaartjes 



Knuffelkaartjes 
• Lieven en co maken zelf foto’s en filmpjes en taggen ons op sociale media
• Omwille van prachtige beeldmateriaal: Instagram bij voorkeur
• Wij delen via onze kanalen






Knuffelkaartjes 
• Wordt opgepikt door de pers: De Morgen Magazine



Knuffelkaartjes 
• Momenteel meer dan €2650 opbrengst 






Zelf ideeën? 
• Laat je gaan en tag ons!
• Toch nog vragen of problemen bij de uitvoering?

Mail naar joke.dhooghe@welzijnszorg.be



Nog vragen? 
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