
 

 

Waarom social media inzetten? 

Met social media kunnen bestuurders, kaderleden en spelers online of mobiel informatie 

delen. Dit kan bijvoorbeeld via Twitter, Facebook, LinkedIn, een eigen blog of filmpjes 

op internet. Social media maken je vereniging beter bereikbaar en toegankelijk. Je kunt 

je doelgroepen beter bereiken: meer dan 90 procent van de jeugdspelers is actief op    

social media. 

Hoe kun je als basket-

balvereniging social me-

dia gebruiken? 

 

Je kunt social media ge-

bruiken om jezelf te profi-

leren. Hoe wil je als ver-

eniging overkomen, hoe wil 

je naar buiten treden, 

welke normen en waarden 

vind je belangrijk om uit 

te dragen? Met social media 

kun je hierop invloed uit-

oefenen en mensen direct 

‘confronteren’. Dit doe je 

door te luisteren, te pro-

duceren en te reageren. 

Luisteren: wat wordt er 

over onze vereniging ge-

zegd? 

Social media bieden een mo-

gelijkheid  te achterhalen 

wat leden en externen van 

je vereniging vinden. Je 

kunt complimenten en kri-

tiek signaleren en daar als 

vereniging je voordeel mee 

doen. Gebruik tools om te 

zoeken en  te luisteren.  

Produceren: zelf informatie 

plaatsen  en interacteren 

Via Facebook, Instagram en 

LinkedIn kun je gemakkelijk 

een groep of pagina aanma-

ken voor jouw vereniging of 

team. Met zo’n pagina cre-

eer je een platform waar 

mensen elkaar kunnen ont-

moeten. Je kunt er: 

•  Nuttige informatie delen 

met de volgers; 

•  Foto’s, video’s en 

wedstrijdverslagen plaat-

sen; 

•  Onderling informatie 

uitwisselen en vrienden 

uitnodigen om lid te worden 

van de groep. 

Zorg dat een beheerder erop 

toeziet dat niemand onge-

wenste of irrelevante zaken 

plaatst. Let op met wie je 

over wat communiceert; ie-

dereen kan het lezen. 

Schaad de eigen leden en 

medewerkers niet. Is er een 

fout gemaakt? Herstel die 

dan zo snel mogelijk. 

Reageren: op welke berich-

ten  reageer je?  

Zie je een positief be-

richt? Dan kun je op twee 

manieren reageren: 

•  Bedank de afzender. 

•  Bedank de afzender én 

meerdere personen, zodat de    

positieve feedback voor 

meer mensen zichtbaar is. 

Verschijnt er een negatief 

bericht? 

•  Laat je niet door nega-

tieve berichten uit de tent 

lokken. 

•  Bedenk goed of je als 

vereniging wel wilt reage-

ren. 

•  Blijf zakelijk en rea-

geer nooit vanuit emoties. 

 

 

 

Wat is het doel van je 

communicatie? 

• Informatie geven    

Via Twitter kun je nieuws 

en artikelen van de vereni-

gingswebsite verspreiden en 

wijzigingen snel bekendma-

ken. Voeg de juiste 

hashtags (#) of @-tekens 

toe in je twitterberichten. 

Zo kun je verwijzen naar de 

twitterpagina’s van perso-

nen of verenigingen die 

raakvlak hebben met het on-

derwerp van je tweet. Dit 

zorgt voor een breder be-

reik. 

•  Draagvlak creëren   

Via Facebook kun je bij-

voorbeeld vragen welk ont-

werp shirt de voorkeur 

heeft van je leden. 

 

• Imago versterken    

Positieve nieuwsfeiten van 

je vereniging kun je snel 

en vaak delen met velen. 

•  Werven   

Gebruik social media voor 

het werven van vrijwil-

ligers, scheidsrechters, 

enzovoort. 

 

 


