
Social Media Workshop
WESTERPARK



Wie gebruikt wat en hoe?



 - Waarom gebruiken we social media?
 - Doelstellingen
 - Lokaal en landelijk
 - Verschillende types social media?
 - Content (inhoud van post)
 - Wat kunnen jullie betekenen?

OVERZICHT
Social media workshop



 - Verandering op kleine en grote schaal: 
gedrag en systeem

 - Verbinden dwars door alle silo’s heen
 - Draagkracht en geloofwaardigheid
 - Op snelheid groot bereik
 - Marketingtool (budget)

RELEVANTIE
Waarom social media?



 - Social media profielen als visitekaartje
 - Presenteren van impact SamenBeter
 - Delen van ontwikkelingen in zorg
 - Events promoten
 - Nieuwe deelnemers/stakeholders 

aantrekken
 - Gebruikers voor e-community

SOCIAL MEDIA SAMENBETER
Doelstellingen



LOKAAL

 - Gebruikers e-community
 - Ontwikkelingen binnen proeftuin
 - Impact proeftuin op wijk
 - Enthousiasmeren & vieren

LANDELIJK

 - Visitekaartje SamenBeter: wat is het?
 - Potentieel stakeholders aantrekken
 - Ontwikkelingen binnen zorg
 - Impact SamenBeter
 - Ontwikkelingen proeftuinen

DOELSTELLINGEN
Lokaal & Landelijk



 - Publiek
 - Content
 - Bijlagen
 - Mobiel/desktop
 - Interactie (engagement)

SOCIAL MEDIA
Verschillende kanalen



 - Professioneel netwerk:  
Collega’s, vakgenoten, ketenpartners

 - Content: 
Nieuws, achtergrondartikelen (met links), 
onderzoek, bijeenkomsten, blogs (met 
links)

 - Bijvoegen: foto’s, film, link

 - Interacties: 
 
 
Interessant, reageren, delen / opslaan

 - Mentionen (@) > noem betrokken / locatie 
Hashtag (#) > belangrijke woorden voor 
zoekfunctie (meteen ook dikgedrukt)

KANALEN
LinkedIn



 - Interessante ontwikkelingen
 - Link naar een bestaande pagina 

(debalie.nl)
 - #denieuweggz

 - @debalie

VOORBEELD
LinkedIn



 - Link naar verslag op Basecamp 
(op Basecamp publieke link 
ophalen)

VOORBEELD
LinkedIn



 - Beeldverslag
 - LinkedIn gebruikt rooster van 5 

afbeeldingen
 - 3 regels - ...meer weergeven

VOORBEELD
LinkedIn



 - Professionals en geïnteresseerden 
in onderwerp of expertise (zie bio), 
ketenpartnes, bewoners

 - Content (max 140 tekens): 
Nieuws, actualiteit, korte berichten, 
grapjes, live verslag tijdens 
bijeenkomsten, blogs (link)

 - Bijvoegen: foto’s, film, link
 - Engagement: 

 
 
Reageren, re-tweeten, liken, doorsturen

 - Mentionen (@) > noem betrokken / locatie 
Hashtag (#) > belangrijke woorden voor 

KANALEN
Twitter



 - Retweet elkaar
 - Events hypen
 - Maak gebruik van elkaars netwerk: 

Arkin, SamenBeter, Westerpark, 
Spiritjeugdhulp

 - Gebruik plaatjes van Basecamp

VOORBEELD
Twitter



 - Standpunt innemen > discussie starten

VOORBEELD
Twitter



 - Met bijna iedereen in contact
 - Volg sleutelfiguren van jouw domein

VOORBEELD
Twitter



 - Het kan er hard aan toe gaan..

VOORBEELD
Twitter



 - Maar niet alles hoeft serieus te zijn

VOORBEELD
Twitter



 - Mooie initiatieven

VOORBEELD
Twitter



 - Ontwikkelingen in proeftuin
 - Mentionen
 - Panorama

VOORBEELD
Twitter



 - Algemeen publiek en belangstellenden, 
betrokkenen en collega’s, bewoners

 - Content: 
Nieuws, events, delen van ervaringen 
(formeel en informeel) 

 - Bijvoegen: foto’s, film, album, link 

KANALEN
Facebook

 - Engagement: 
 
Liken, reageren, delen

 - Mentionen (@) > noem betrokken / 
locatie 
Hashtag (#) > belangrijke woorden voor



 - Albums delen en opslaan  
(link van album ook beschikbaar)

VOORBEELD
Facebook



 - Informelere taal (gebruik bijv emoticons)

VOORBEELD
Facebook



 - Publiek:  
Bewoners, ondernemers in de wijk, breed 
publiek, veel jongeren

 - Content: 
wijkbeelden, sfeer, events, ontwikkelingen 
(mooie en bijzondere beelden)

 - Foto’s, film, evt. filter

KANALEN
Instagram

 - Engagement: 
 
 
Liken, reageren, doorsturen, opslaan

 - Stories (live, verdwijnen na zien)
 - Gebruik alleen op smartphone/tablet
 - Mentionen (@) > noem betrokken / 

locatie 
Hashtag (#) > belangrijke woorden voor



 - Ontwikkelingen:  
bijzondere verhalen, vieringen

VOORBEELD
Instagram



 - Filmpjes (zonder geluid, niet te lang)

VOORBEELD
Instagram



 - Stories 
> Verdwijnen na 1x zien 
> Meerdere interacties mogelijk 
> Bewegend/stilstaand beeld

 - Live

VOORBEELD
Instagram



 - Op basis van event
 - Interessante bijlage, artikel, blog
 - Resultaat of impact proeftuin

INHOUD POSTS
Content



 - Beschrijf het vraagstuk dat er tijdens dit 
event wordt geadresseerd in één zin

 - Wie zijn er betrokken en waar?
 - Reflecteer op event
 - SamenBeter peilers/missie noemen
 - Maak een aantal foto’s en/of video’s 

(houd rekening met privacy)

INHOUD POSTS
Events



EVENT POST
Reflectie



 - Energiek publiek bij lezingen (discussie, 
vragen etc)

 - Interactie van deelnemers (tijdens 
sessies)

 - Belangrijke spreker
 - Setting 
 - Informeel moment (koffie, borrel, etc)

EVENT POST
Foto inspiratie

 - Belangrijke sheet
 - Denk na over orientatie (portrait/

landscape): vierkant zit je safe









Samen wagen wij de sprong naar een 
nieuw zorgsysteem!
 - Wij creëren een ecosysteem dat gezond 

gedrag faciliteert
 - Wij ontwerpen nieuwe manieren van 

samenwerking
 - Wij ontwikkelen ict die deze transitie 

mede mogelijk maakt
 - Wij ontwerpen andere manieren van 

bekostigen

Wij zijn Westerpark en samen zorgen we 
hier voor elkaar
 - Wij faciliteren en stimuleren bewoners om 

samen een vitalere wijk te worden
 - Wij verbinden bestaande initiatieven, 

zodat zij van elkaar kunnen leren en 
ondersteunen hen in hun eigen bijdrage. 

 - Wij leren en experimenteren op het gebied 
van eigen regie over gezond gedrag.

 - ...?

EVENT POST
Westerpark sausje SamenBeter sausje



 - Welke social media platforms gebruik 
jij of spreken jou aan? Volg ons op 
deze platforms en deel/like wat jou 
interesseert

 - Houd Margriet of mij op de hoogte, 
gebruik het post-format, voeg wat foto’s 
toe, zodat wij het kunnen posten

 - Post je zelf iets > mention de proeftuin en 
SamenBeter

Wat kun jij betekenen?


