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Gebruik van Facebook voor SchuldHulpMaatje locaties

In deze korte handleiding geven we je een beeld van wat Facebook is, wat je ermee 
kunt doen om je locatie onder de aandacht te brengen bij je doelgroepen en hoe je het 
toepast. We hopen dat je enthousiast wordt!  

Wat is Facebook?
Facebook is een online sociaal netwerk. Mensen maken een eigen profielpagina aan 
en gaan connecties aan met vrienden, familie en kennissen. Dat zijn dan hun Facebook 
vrienden. Onderling delen zij informatie, foto’s en video’s over wat hen bezighoudt of 
wat ze aan het doen zijn. Dit gaat in de vorm van korte berichten, foto’s en filmpjes. Hun 
Facebook vrienden kunnen hierop reageren door op de ‘Like-button’ te klikken en/of 
een reactie achter te laten.

Waarom Facebook voor SchuldHulpMaatje ?
Gemiddeld zijn Nederlanders twee uur per dag 
online. Facebook is een van de grootste online sociale 
netwerken, met alleen al in Nederland 9,6 miljoen 
gebruikers. Per dag zijn 6,8 miljoen Nederlanders 
actief op Facebook! Dit geeft ook jouw locatie enorme 
mogelijkheden om bekendheid te krijgen in de regio en 
in contact te komen met je doelgroep.   

Wat kan mijn organisatie met Facebook?
Facebook is een snel en goedkoop middel waarmee je 
een grote doelgroep kunt bereiken. Het plaatsen van 
berichten kost niets*.
Stel: 25 mensen ‘liken’ een bericht van je lokale SchuldHulpMaatje pagina. En deze 
mensen hebben gemiddeld 50 mensen in hun persoonlijke netwerk. Dan is het bereik 
van je bericht al snel 1.250 mensen. 

Waar is Facebook niet geschikt voor?
1. Verzendhuis. Net als met andere communicatiemiddelen moet je de berichten 

die je per Facebook verzendt goed doseren. Je wilt zelf ook niet elke dag een 
folder van de plaatselijke supermarkt in de brievenbus. Er is niets mis met 
regelmatig berichten plaatsen, maar als je berichten als reclame worden gezien, 
schiet je het doel voorbij.

2. Detailinformatie. Facebook is een vluchtig medium, gebruikers scrollen door de 
berichten heen. Een lijvig bericht met veel tekst en inhoudelijk veel details zullen 
zij waarschijnlijk niet lezen. Je kunt wel verwijzen naar achtergronden op een 
website.

3. Eenrichtingsverkeer. Communicatie bestaat uit zenden en ontvangen. Bedenk 
vooraf welke doelgroep je wilt bereiken, welke boodschap je voor deze 
doelgroep hebt en welke reactie je wilt ontvangen. Stel daarom vragen in je 
bericht en probeer reacties op te roepen. Dat hoort bij het gebruik van Facebook 
als communicatiemiddel.

* Het gebruik van Facebook is gratis. Ook het plaatsen van berichten is gratis, tenzij je kiest voor betaalde 

promotie van je bericht(en). Zie ook stap 10
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Sleutel tot succes: bepaal je doelgroep!
De hoeveelheid informatie en snelheid van informatie neemt alsmaar toe. Dagelijks 
komt er een stroom van informatie op ons af via kranten, tv, internet, billboards, 
folders, magazines, etc. etc. Het is steeds moeilijker om onderscheid te maken tussen 
belangrijke en niet-belangrijke informatie. Daarom is het bepalen van de doelgroep 
belangrijk voordat je een bericht op Facebook plaatst. Als je mensen met schulden 
wilt bereiken geef je andere informatie dan wanneer je op zoek bent naar potentiële 
maatjes.  
 
Kortom:  Probeer niet om met één bericht iedereen te bereiken. Denk na over je 

doelgroep en benader deze met relevante informatie.

Feel-good medium
Facebook is een zogenaamd Feel-Good-Medium. Mensen delen hun successen 
en top-ervaringen met elkaar. Dus je komt berichten tegen waarbij mensen met 
beroemdheden op de foto staan, op een mooie vakantielocatie staan, een unieke 
ervaring delen, een mooi concert, etc. Je komt niet vaak tegen dat mensen hun 
problemen, frustraties, uitdagingen en zorgen delen. 

Het onderwerp schulden en financiële problemen past niet direct bij een Feel-Good-
Medium. Toch zien we dat goede doelen organisaties het erg goed doen op Facebook. 
Dat komt omdat zij vooral de oplossing voor een probleem centraal stellen. Een bericht 
over het aantal mensen dat deze maand geholpen is bij de Voedselbank, levert over 
het algemeen meer likes op, dan een algemeen bericht over hoeveel mensen op de 
Voedselbank zijn aangewezen.  

Ik heb al zoveel te doen….
Dit is voor veel organisaties de realiteit, er is veel te doen met (te) weinig tijd. Maar 
actief gebruik van Facebook hoeft niet veel tijd te kosten. Een nieuw bericht plaats je 
binnen drie minuten. En je kunt je Facebookpagina eenvoudig beheren vanaf een pc, 
laptop, tablet en/of smartphone. Reageren op een 
reactie van iemand kan binnen één minuut.  
Omdat het bereik groot kan zijn, snel gaat en 
niets kost* is het zeker de overweging waard om 
Facebook actief in te zetten. Ben jij niet degene die 
dit zou moeten doen? Helemaal niet erg. Ga dan 
op zoek naar mensen binnen je organisatie die 
affiniteit hebben met dit onderwerp. Vind je die 
niet binnen je organisatie, kijk dan of je vrijwilligers 
kunt werven die dit leuk vinden en dit graag willen 
doen. Let op dat als je mensen ‘van buiten’ werft voor 
deze activiteiten, dat zij bekend zijn met het werk van je project en de ‘tone of voice’ 
waarmee je wilt communiceren. Spreek duidelijke kaders en doelstellingen af,  
om teleurstellingen te voorkomen.

* Het gebruik van Facebook is gratis. Ook het plaatsen van berichten is gratis, tenzij je kiest voor  

betaalde promotie van je bericht(en). Zie ook stap 10
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Hoe werkt het?
In een paar simpele stappen leggen we uit hoe je een zakelijke Facebookpagina 
aanmaakt. Hoewel we geen bedrijf zijn met een zakelijk belang, beschouwt Facebook 
de non-profit organisaties als zakelijke gebruikers.

Stap 1 - Maak een persoonlijke Facebookpagina aan

Je hebt een persoonlijke Facebookpagina nodig om er een voor je SchuldHulpMaatje 
locatie te kunnen aanmaken. Dat kost niets.  
Ga naar www.facebook.com om een persoonlijke pagina aan te maken. Heb je geen 
persoonlijke Facebookpagina en wil je dat ook niet, kijk dan of iemand anders van jouw 
locatie Facebook gebruikt.

Stap 2 - Het aanmaken van een zakelijke pagina

Klik bovenaan in de blauwe menubalk op het pijltje

En klik vervolgens op “pagina maken” 
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Stap 3 - Kies paginatype: Goed doel of community

Klik vervolgens op “Goed doel of community”, vul de naam in voor je pagina en klik op 
“Aan de slag”: (wij kiezen hier voor de fictieve plaats “SchuldHulpMaatje Wanneperveen”)
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Stap 4 - Pagina informatie instellen

Vul hier een korte beschrijving in over je organisatie, het adres van je website en een 
naam waarmee je te vinden bent op Facebook. Klik vervolgens op “Informatie opslaan”

Stap 5 - Profielfoto instellen

Kies een profielfoto die past bij de organisatie. Je kunt een plaatje vanaf je computer 
laden of van een website. Een foto van een persoon is beter dan een plaatje, maar niet 
iedereen wil dit in verband met privacy. Klik op “Volgende” als je klaar bent met het 
laden van de gewenste profielfoto.
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Stap 6 - Voeg je pagina toe aan je favorieten

Je kunt de pagina toevoegen aan je favorieten zodat je hem makkelijk kunt 
terugvinden. Dit is geen verplichte stap, je kunt hem ook overslaan.

Klik op “Toevoegen aan Favorieten” of klik op “Overslaan” 

Stap 7 - Voorkeursdoelgroep instellen

Bij deze stap kan je instellen wie je wilt bereiken met je pagina.
Bij “Locaties” stel je de woonplaats in waar jouw organisatie actief is. In ons voorbeeld 
vullen we in “Wanneperveen”. Pas de straal aan naar 17 km, dit is het minimum. 
Standaard staat dit ingesteld op 40 km, maar daar heb je natuurlijk niets aan. 
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Vervolgens kan je de leeftijd aanpassen van de doelgroep die je wilt bereiken en 
eventueel het geslacht:

In ons geval maken we geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. De leeftijd kan je 
aanpassen wanneer je bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje Jong uitvoert of wanneer je ook 
ouderen wilt meenemen in je bereik.

Tot slot heb je de mogelijk om interesses in te stellen van de doelgroep die we willen 
bereiken. Hiermee kan je gericht zoeken naar mensen met bepaalde interesses. Dit 
kan voordelen hebben, omdat je beter wordt gevonden op bepaalde onderwerpen. 
Maar het kan ook nadelen hebben omdat je het zoekresultaat hiermee verkleint. Wij 
adviseren om dit leeg te laten. Mocht je ervoor kiezen om het in te vullen, denk dan 
goed na over de interessegebieden van je doelgroep. Bijvoorbeeld: Mode, Soapseries, 
Shoppen, Muziek, etc.
LET OP: het is hier niet de bedoeling dat je kenmerken van jouw locatie invult.

Stel de taal in op NEDERLANDS

Klik vervolgens op “Opslaan”
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Je komt na het opslaan op je eigen ‘zakelijke’ pagina terecht:

Stap 8 - Stel je omslagfoto in

Bezoekers van je pagina zien je omslagfoto bovenaan de pagina staan. We adviseren 
om hier een herkenbare foto te plaatsen die mensen uit jouw woonplaats herkennen. 
Liever geen foto van het gemeentehuis omdat dit bij bezoekers de indruk wekt dat je 
een gemeentelijke organisatie bent. Het werkt erg goed om een quote in je omslagfoto 
op te nemen van wat je doet. Bijvoorbeeld: “op weg naar financiële vrijheid” of “grip op 
je uitgaven en inkomsten” of iets dergelijks.
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Klik op “Een omslag toevoegen”, kies vervolgens “Foto uploaden” en laad een foto 
vanaf je computer. Je kunt de foto verschuiven zodat het optimaal in beeld komt. Klik 
daarna op “Opslaan”.

Dit is een voorbeeld van hoe je paginaomslag eruit kan zien:

Je pagina is nu klaar voor het posten (plaatsen) van je eerste bericht:
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Stap 9 - Berichten plaatsen (posten)
 
Hier volgt een voorbeeld van een bericht dat je zou kunnen plaatsen:

Via de fotobutton kan je een afbeelding selecteren die je bericht ondersteunt. Dat kan 
een werkelijke foto van het onderwerp zijn, maar ook een plaatje dat past bij je bericht. 
De meeste mensen zijn visueel ingesteld, dus maak zoveel mogelijk gebruik van deze 
mogelijkheid. 
Let erop dat de foto’s en afbeeldingen die je gebruikt vrij van rechten zijn.

Bij de knop “Publiceren” heb je de keuze om je bericht meteen te plaatsen, of om het 
in te plannen voor een bepaalde datum/tijd. Dit is erg handig bijvoorbeeld wanneer je 
de komende week geen tijd hebt om berichten te posten, maar wel actief wilt zijn op je 
pagina. Je kunt meerdere berichten plannen voor de komende periode.

 
Zorg ervoor dat je berichten relevant zijn, niet te lang,  

niet te gedetailleerd, gericht op de doelgroep en wisselend  
van toon, soms gericht op bewustwording, dan weer op  

het positieve effect van jouw organisatie…
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Stap 10 - Een bericht promoten

Gemiddeld ziet 10% van de mensen die jouw pagina leuk vinden (liken) jouw berichten 
(posts). Om het bereik te vergroten kan je ervoor kiezen om je bericht te promoten. 
Dit is een betaalde dienst van Facebook. Je rekent af via een creditcard die je moet 
koppelen aan je account. De kosten voor het promoten van je bericht zijn beperkt. Zo 
kan je al vanaf € 1,- je bericht promoten.

Klik op “DOELGROEP” om te bepalen welke mensen je wilt bereiken. Dit kan op:
 •  Plaats, in ons geval Wanneperveen. Vergeet niet om de straal weer aan te 

passen naar 17km.
 • Interessegebied
 •  Plaats én interesse.  

Afhankelijk van de plaats, interessegebied en budget wordt bepaald hoe groot het 
aantal mensen is dat je kunt bereiken.  
Klik vervolgens op “Promoten”.

Voordelen van betaalde promoties via Facebook:
 •  Groot bereik van je doelgroep met speciaal aan hen gerichte berichten. Dat 

niet via een bericht of advertentie in de plaatselijke krant.
 •  Je kunt meten hoeveel mensen je bericht hebben gezien, hoeveel mensen 

erop hebben geklikt en wat voor mensen dat zijn (leeftijd, geslacht).

Wij adviseren je dan ook om hiermee te gaan experimenten. Omdat je de resultaten 
kunt meten ontdek je of de voordelen opwegen tegen de lage kosten en welk type 
bericht het meeste resultaat oplevert.
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Stap 11 - Bouw een netwerk op

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste stap om je bereik te vergroten. Wanneer 20 mensen 
jouw berichten liken, dan zien ook mensen uit hun netwerk dat zij je bericht hebben 
geliked Houd er rekening mee dat niet iedereen alles van elkaar ziet, want dan zou 
Facebook ‘ontploffen’ met 9,6 miljoen gebruikers. Je begrijpt dat je bereik groter wordt 
wanneer niet 20 maar 80 mensen jouw berichten liken (of liever nog: delen).

Daarom is het belangrijk dat je actief bouwt aan het aantal likes van je pagina en je 
berichten. Dit kan je doen op twee manieren:

1. Nodig je vrienden uit om je pagina te liken
2. Nodig de mensen die je bericht hebben geliked uit om ook je pagina te liken.  

1. Nodig je vrienden uit om je pagina te liken

Vervolgens krijg je een overzicht van je vrienden en kan je ze stuk voor stuk uitnodigen 
om je pagina te liken:
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Dit is een belangrijke stap om je bereik en dus het effect van je berichten op Facebook 
te vergroten. We willen immers dat zoveel mogelijk mensen weten van ons bestaan en 
wat we doen. Dat helpt ons om hulpvragers te vinden, bereiken en helpen. Bekendheid 
maakt het ons ook makkelijker om maatje te vinden, lokt positieve reacties uit als we 
een verzoek doen voor een gift, subsidieaanvraag indienen, enzovoorts. 

Wees daarom niet te bescheiden in het uitnodigen  
van mensen voor je pagina. Meestal voelen zij zich niet  

overvraagd. En als zij het niet willen, op Facebook kun je  
een verzoek heel makkelijk negeren.  

2. Nodig mensen die je bericht hebben geliked uit om je pagina te liken  
Dat gaat heel makkelijk. Open je bericht en klik onderaan op de namen die je bericht 
hebben geliked. Klik vervolgens op uitnodigen.

Ook hier geldt: wees niet terughoudend in het uitnodigen van mensen. Het kost ze 
niets om het te doen, we vragen het niet voor onszelf maar voor ons geweldige doel, en 
ze kunnen het eenvoudig negeren.
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Stap 12 - Informatie aanvullen

Het is verstandig om de basisinformatie die we bij het aanmaken van de pagina 
hebben ingevuld verder aan te vullen. Met meer en betere informatie is je pagina beter 
vindbaar.

Klik op “Info” in het kader links op je pagina onder je profielfoto. Rechts op de pagina 
kan je nu een aantal zaken aanpassen. Bijvoorbeeld van “Community” naar “Bedrijven 
en organisaties” en vervolgens “Goed doel”. Dit kan je bijvoorbeeld doen als je een 
ANB- status hebt en je via Facebook particulieren wilt bewegen om een donatie te 
doen. In dat geval past een “Goed doel” wellicht beter dan een “Community” 

Stap 13 - Doen, doen en blijven doen

Het is belangrijk om je Facebookpagina actief bij te houden met actuele en relevante 
informatie. We hebben het al eerder genoemd, gemiddeld ziet slechts 10% van je 
achterban je berichten. Post daarom dagelijks of minimaal twee keer per week een 
bericht.  

Ben jij niet degene die dit zou moeten doen, helemaal niet erg! Zoek dan iemand 
binnen je organisatie die affiniteit heeft met Social Media en PR. Eventueel zou je er 
zelfs een specifieke (vrijwilligers-)functie van kunnen maken: Het beheren en up-to-date 
houden van onze Social Media. Wanneer je iemand speciaal voor deze functie werft, 
zorg er dan wel voor dat hij of zij heel goed weet wat de organisatie doet, welke ‘toon’ je 
wilt gebruiken in je berichten, wat je doel is en wie je wilt bereiken. Evalueer regelmatig 
of je in lijn ligt met je doelstellingen.
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Tips & tricks

We sluiten af met een paar tips & tricks:
 •  Bedenk vooraf wie je wilt bereiken, Facebook is een middel en geen doel op 

zich.
 •  Benoem wie verantwoordelijk is voor de berichten (en reacties) op Facebook
 •  Maak meerdere beheerders aan zodat meerdere mensen kunnen posten bij 

ziekte of vakantie.
 •  Check de STATISTIEKEN van de pagina na een tijdje, dit geeft inzicht in wie je 

pagina bezoekt en op welk moment van de dag.
 •  Maak budget vrij voor promoties. Het is goedkoop en effectief in het bereiken 

van mensen. Bijvoorbeeld bij 10 berichten per maand en € 2,- per bericht, kan 
je al met een budget van € 20,- per maand meer mensen gericht bereiken.

 •  Experimenteer met welke berichten het goed doen (reacties opleveren). 
Probeer ook eens een post op een ander tijdstip, bijvoorbeeld om 20.00 uur ’s 
avonds.

 •  Reageer altijd op reacties van bezoekers, ook (of misschien wel juist!) als ze 
negatief zijn. Heb je te maken met negatieve berichten, probeer dan of je 
1-op-1 contact kunt leggen via telefoon, sms, email of face-to-face om door te 
praten over de reactie van de betreffende persoon, want:

 •  GA NOOIT IN DISCUSSIE NAAR AANLEIDING VAN NEGATIEVE BERICHTEN! 
De kans dat het escaleert is groot en er kunnen veel mensen meelezen. 
Reageer altijd als een wijze huisvader/huismoeder: “Beste Willem, we vinden 
het heel vervelend dat je dit zo hebt ervaren, graag komen we even met je in 
contact om door te praten. Mogen we je bellen?” of “Beste Jannie, we kunnen 
ons goed voorstellen dat je boos bent. Graag kijken we samen met jou naar een 
oplossing. Kunnen we even contact leggen via email/sms?” Andere bezoekers 
krijgen meestal de context niet mee, en de kans dat ze het niet volledig zullen 
begrijpen is groot. In een persoonlijk contact kan je dingen zeggen die je via 
Social Media niet kunt zeggen.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor het gebruik van Facebook voor jouw 
SchuldHulpMaatje-locatie? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag en zijn 
benieuwd naar jouw ervaringen.

Gerald van Dijk
M  06 52 64 02 93
E  gerald.van.dijk@schuldhulpmaatje.nl


