
Tips en kant-en-klare berichten voor Social Media 
 

Facebook 

Tips: 

 Plaats altijd een foto of plaatje bij je bericht, dan bereik je meer mensen. 

 Deel filmpjes en posts van Jantje Beton in aanloop naar en tijdens de Buitenspeeldag op je 

eigen profiel en het profiel van het evenement.  

 Vertel een leuke anekdote van vorig jaar 

 Plaats niet zomaar telefoonnummers of (privé) e-mailadressen in je bericht, dat is namelijk 

zichtbaar voor iedereen. We raden je aan om een algemeen e-mailadres aan te maken 

waarop de organisatie te bereiken is. 

 

Voorbeeld berichten  

 Werving vrijwilligers: 

Woensdag 12 juni organiseren Jantje Beton en Nickelodeon de Buitenspeeldag. Wij doen ook mee! 

Help jij ons mee met de organisatie? Meld je aan door een mailtje te sturen naar <e-mailadres> of 

plaats een reactie onder deze post.  

 

 Vooraankondiging: 

Woensdag 12 juni organiseren Jantje Beton en Nickelodeon de Buitenspeeldag. Wij doen ook mee en 

organiseren allerlei leuke kinderactiviteiten <zoals, activiteiten omschrijving>! Alle kinderen zijn die 

middag van harte uitgenodigd om te komen spelen bij <locatie>. Tot dan!  

 

 Enthousiasmeren: 

Vandaag is het Buitenspeeldag! Kom vanaf vanmiddag <tijdstip> naar <locatie>. We organiseren 

leuke kinderactiviteiten < zoals, activiteit omschrijving>. Tot zo! #JantjeBeton #Nickelodeon 

 

 

Instagram 

Tips: 

 Maak de tekst niet te lang. Vooral het beeld is erg belangrijk. 

 Jouw Instagram post valt extra op als je een mooie foto of afbeelding plaatst. Heb je 

bijvoorbeeld een foto van de Buitenspeeldag van vorig jaar? Plaats deze foto. Je mag ook 

gebruik maken van onze foto’s.  

 Gebruik niet meer dan 5 hashtags. Dan kan het namelijk zijn dat jouw volgers het bericht 

minder snel zien.  

 Plaats een Insta Story. Dan is de kans extra groot dat mensen jouw bericht zien! 

 

Voorbeeld berichten 

 Werving vrijwilligers: 

12 juni is het #Buitenspeeldag. Wij organiseren ook een activiteit. Meehelpen? Mail <e-mailadres>. 

@jantjebetonline #JantjeBeton #jantjebetonline 

 

 Vooraankondiging: 

12 juni is het #Buitenspeeldag! Kom ook spelen bij <locatie>. Tot dan! @jantjebetonline #JantjeBeton 

#jantjebetonline 

 



 Enthousiasmeren: 

Het is #Buitenspeeldag! Kom je buitenspelen bij < locatie>? Tot zo! #JantjeBeton #jantjebetonline 

 

Twitter 

Tips: 

 Zorg ervoor dat niet al je Tweets automatisch ook op Facebook verschijnen. Software ziet dit 

als spam en zal jouw berichten minder zichtbaar maken. 

 Plaats regelmatig een foto of plaatje bij je Tweet, dan bereik je meer mensen.  

 Plaats het bericht in combinatie met de hashtags (#) #Buitenspeeldag, #JantjeBeton en 

#Nickelodeon zodat jouw bericht meer opvalt. 

 

Voorbeeld berichten 

 Werving vrijwilligers: 

12 juni is het #Buitenspeeldag. Wij organiseren ook een activiteit. Meehelpen? Mail <e-mailadres>. 

@jantjebetonline #JantjeBeton #jantjebetonline 

 

 Vooraankondiging: 

12 juni is het #Buitenspeeldag! Die dag nodigen wij alle kinderen uit om te komen spelen bij <locatie>. 

Tot dan! @jantjebetonline #JantjeBeton #jantjebetonline 

 

 Enthousiasmeren: 

Het is #Buitenspeeldag! Kom ook buitenspelen bij < locatie>. @jantjebetonline #JantjeBeton 

#jantjebetonline 
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