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Haal het beste uit 

en     

Tips voor bibliotheken



Voor ongeveer twintig bibliotheken in 

Zuid-Holland analyseerde ProBiblio de 

social media kanalen en aan de hand 

van concrete voorbeelden (uit de eigen 

tijdlijn) gaven we advies op 

aandachtspunten. Deze quickscans

maken onderdeel uit van het 

overkoepelende project ‘Online 

Presence’, waarin we de online 

zichtbaarheid, bereik en website 

usability van bibliotheken onder de loep 

hebben genomen.

Vrijwel elke Bibliotheek zet de social

media kanalen Facebook en Twitter in. 

De meest voorkomende tips en tricks

voor deze kanalen uit de social media 

scans zijn samengevat in deze 

whitepaper. Enkele handvatten en tips 

voor bibliotheken om het beste uit 

Facebook en Twitter te halen.

Haal het beste 
uit Facebook
en Twitter
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1. Content planning
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Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van Facebook en Twitter kost tijd. Deze tijd 

is vaak schaars bij bibliotheken. Met weinig tijd is het lastig om een succesvolle Facebook-

en Twitterpagina bij te houden. Content die geplaatst wordt, moet namelijk bedacht en 

gecreëerd worden. Er zijn gelukkig verschillende hulpmiddelen om Facebook en Twitter zo 

efficiënt mogelijk in te zetten en alles eruit te halen. 

Contentkalender

Het maken van een contentkalender is een handig hulpmiddel om efficiënter en gerichter te 

werken. Een contentkalender is een agenda met alle communicatieboodschappen voor een 

bepaalde periode. In deze kalender staan de momenten vast welke boodschap wanneer, 

waar en door wie gecommuniceerd wordt. Je kunt een contentkalender maken voor alleen 

je social media kanalen, maar beter is om een contentkalender te maken waarin de 

communicatie over alle kanalen die je gaat inzetten wordt gestructureerd. Met een kalender 

zorg je dat alle communicatie één geheel wordt, waardoor een boodschap bij klanten op 

verschillende kanalen binnen kan komen. En voorkom je dat er te veel verschillende 

boodschappen tegelijk de deur uitgaan. Het gaat dus vooral om structureren en keuzes 

maken.

Bij het opstellen van een kalender houd je een aantal vragen in je achterhoofd:

Welk kanaal past het beste bij mijn boodschap?

Op welk kanaal zit de doelgroep die ik wil bereiken?

Wat is mijn doel? Naamsbekendheid, bereik, conversie?

Welke middelen heb ik tot mijn beschikking? (tijd, budget en dergelijke)

Met deze vragen in je achterhoofd kun je de kalender goed opstellen. Houd daarbij altijd 

rekening met eventuele spontane berichten waarmee je inhaakt op actualiteiten die niet 

vooraf te plannen zijn. 
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Voordelen van een contentkalender: 

Een overzicht van alle activiteiten en content(productie) voor de komende periode.

Goed doordachte onderlinge afstemming van content.

Hogere relevantie van je content.

Tijdbesparing: je hoeft niet meer na te denken waarover je een bericht wilt plaatsen en 

op welke kanaal.

Geen last minute stress: deadlines zijn ruim van tevoren helder.

Je bouwt consistent aan een relatie met je doelgroep.

Het werk is makkelijker overdraagbaar bij afwezigheid van een medewerker.

Geen verrassingen meer, alle stappen zijn vooraf bekend. 

Verdelen van taken, collega’s weten wanneer ze wat moeten doen.

Plannen van posts

Op Facebook en Twitter zijn gebruikers 24/7 actief, met pieken rond 9.00 uur en tussen 

18.00 en 21.00 uur voor Facebook en rond 17.00 uur en in het weekend voor Twitter. Je wilt 

het plaatsen van een post dus niet beperken tot je eigen werktijden. Een handige manier 

voor het genereren van veel interactie is daarom het inplannen van posts voor (latere) 

verzending.

Voordelen van het plannen van posts:

Tijdsbesparing: je hoeft niet elke keer over je post na te denken (zeker niet als je een 

contentkalender hebt) en je hoeft niet steeds naar de website toe om het te plaatsen.

Constante en verspreide content: De content wordt over de hele dag verspreid waardoor 

je ook verschillende mensen bereikt met je boodschap. Daarnaast ontstaat er een actief 

profiel, waardoor mensen je sneller zullen volgen.

ProBiblio heeft voor 2018 

een template voor een 

contentkalender ontworpen. 

Je kunt deze downloaden op 

www.probiblio.nl/goed-van-

start-met-social-media-in-2018

Tip!
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Op Facebook kun je direct via de website posts inplannen op elk mogelijk tijdstip. Bij Twitter

is het ook mogelijk om berichten in te plannen, daarbij moet je wel een online platforms als 

Hootsuite of Tweetdeck inschakelen. Binnen een paar minuten heb je een gratis account 

aangemaakt en deze gekoppeld aan Twitter.

Facebook: 
bij publiceren vind je de 
optie ‘Plannen’, waarmee 
je een Facebook bericht 
kunt inplannen.

Tweetdeck: 
bij ‘Schedule Tweet’ heb je 
de optie om een tweet in te 
plannen.

Niet doen: Er is een mogelijkheid om Facebookberichten door te schakelen naar Twitter. Dit 
is af te raden omdat Facebook en Twitter twee verschillende soorten social medianetwerken 
zijn, en dus een andere aanpak nodig hebben. 
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Evenementenfunctie

Bibliotheken organiseren regelmatig verschillende activiteiten. Om een activiteit meer 

aandacht te geven, maak je gebruik van de evenementenfunctie van Facebook. Maak een 

evenement aan en nodig mensen gericht uit. Vraag aan je medewerkers of zij op Facebook

het evenement willen delen, zodat het meer zichtbaarheid krijgt. Voordeel is dat de vrienden 

van mensen die op Facebook aangeven geïnteresseerd te zijn in die evenement, dit ook te 

zien krijgen. 

Ga niet voor elke activiteit een Facebook evenement aanmaken, omdat je mensen niet wilt 

overspoelen met uitnodigingen. Kies bijvoorbeeld voor een evenement waar nog weinig 

mensen voor aangemeld hebben of waar heel veel mensen naar toe kunnen. 

Is het evenement afgelopen? Deel na afloop leuke foto’s van het evenement op de pagina 

van de Bibliotheek.

Voorbeeld
Goed voorbeeld van een 

Facebook-evenement

van Bibliotheek Rotterdam



2. Content
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Het inzetten van een social mediakanaal moet passen bij je merk, cultuur, uitstraling én bij 

de boodschap die je wilt uitdragen. De content die je deelt straalt uit waar jij als Bibliotheek 

voor staat. Je wilt niet alleen zomaar content delen, maar ook een verhaal vertellen en 

interactie aangaan met je doelgroep. Probeer erachter te komen wat de doelgroep 

interessant vindt. 

We geven een aantal tips hoe je je content goed kan afstemmen op je publiek.

1. Vertel een verhaal

Goede content draait om emotie. Emoties zorgen voor een primaire reactie. Dus verwerk 

emotie in je posts. Doe dit door een verhaal te vertellen, maak het persoonlijk. Zet 

bijvoorbeeld een klant in het zonnetje of vertel iets kort over een vrijwilliger die in de 

Bibliotheek helpt. Bedenk ook wat de klant wil zien. Wat vindt hij interessant? Wat houdt 

hem bezig?

2. Eén tone of voice

Het is heel belangrijk voor bibliotheken om een consistente ‘stem’ in alle online 

communicatie te voeren. De tone of voice geeft de merkpersoonlijkheid van de Bibliotheek 

weer. Het geeft een specifieke kleur aan je berichten. De tone of voice baseer je op je 

doelgroep, kanaal en situatie. Je zorgt er eigenlijk voor dat je één stem hebt voor je 

Bibliotheek en verschillende tonen voor de verschillende situaties. Probeer op Facebook en 

Twitter de doelgroep zo persoonlijk mogelijk aan te spreken. Enthousiasmeer ze met 

interessante berichten waar interactie gevraagd wordt. Dus zend niet alleen berichten. Stel 

vragen en reageer op opmerkingen op je berichten.

Gebruik u-vorm en je-vorm niet 
door elkaar. Contact op social
mediakanalen is vaak persoonlijk 
en informeel. Maak daarom op 
Facebook en Twitter gebruik van 
de je-vorm.

Tip!
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3. Monitor je statistieken

Krijg je weinig interactie op je berichten? Kijk eens naar de statistieken. Daar kun je precies 

zien welke berichten wel en niet werken. Op Facebook kun je zien hoeveel mensen je met 

een bericht hebt bereikt, welk type bericht veel interactie oplevert, en welke groep mensen 

voornamelijk interactie met je heeft. Ook kun je terug vinden op welk tijdstip berichten het 

vaakst gelezen worden en wanneer de gebruikers het meest online zijn. Aan de hand van 

deze cijfers kun je posts aanpassen op je doelgroep, inplannen op drukke momenten en 

experimenteren met verschillende type posts. 

4. Goede frequentie

Wil je interactie krijgen en behouden met je doelgroep? Zorg er dan voor dat je met 

regelmaat berichten post en reageert op de reacties die je ontvangt. Dus niet één à twee 

berichten per week, maar het liefst elke dag een bericht. Maar zorg wel dat het goede posts

zijn. Slechte posts kunnen een negatief effect hebben. Op Twitter kun je zelfs vaker posten, 

omdat het bericht snel in de feed verdwijnt. 



3. Call-to-action
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De Bibliotheek informeert, inspireert en probeert de gebruiker te activeren. Bijvoorbeeld om 

zich in te schrijven voor een evenement, deel te nemen aan een activiteit of om in te 

schrijven voor de nieuwsbrief. Om de gebruiker op social media te verleiden dat ook 

daadwerkelijk te doen, maak je gebruik van een zogenaamde call-to-action. Een call-to-

action (vaak in de vorm van een link of button) heeft als doel de gebruiker aan te zetten tot 

actie. 

5 tips die van invloed zijn op succesvolle berichten op Facebook en Twitter:

1. Houd het eenvoudig en verleid de gebruiker

Wil je dat mensen je bericht lezen en daarna actie ondernemen? Gebruik dan op Facebook

niet te veel tekst. Het liefst maximaal vijf regels met één kernboodschap. Bij gebruik van te 

veel tekst verdwijnt een deel van de tekst op Facebook achter een ‘Meer weergeven’ link. 

Bij Twitter heb je tegenwoordig maximaal 280 tekens voor je bericht.

2. Verleid de gebruiker tot actie

Eindig de tekst met een call-to-action (CTA). Gebruik liever geen ‘klik hier’ of ‘lees verder’, 

maar maak gebruik van specifiekere CTA zoals ‘Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief’, of 

‘Meld je meteen aan voor de lezing’. Hiermee maak je duidelijk waar de link naartoe verwijst 

en stimuleer je de lezer. Een actieve tekst geeft daarbij een betere respons dan een 

passieve CTA.   

3. Gebruik beeld

Om de boodschap aantrekkelijker te maken, kun je gebruik maken van een goede 

begeleidende foto in hoge kwaliteit (liefst met lokale herkenning). Op de foto kan eventueel 

ook tekst geplaatst worden, maar ga daar spaarzaam mee om. Facebook geeft de voorkeur 

aan geen tot weinig tekst op afbeeldingen. 

4. Gebruik geen linkverkorter

Wanneer je in een bericht verwijst naar een pagina op de website dan geeft de URL al iets 

weg over de doelpagina waarnaar je verwijst, bijvoorbeeld agenda, contact en nieuws. Voor 

de gebruiker geeft dat een vertrouwd gevoel, te weten waarnaar je wordt gebracht. Het is
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beter geen linkverkorters zoals tinyurl.com/htxchbv te gebruiken, omdat de linkverkorter de 

uiteindelijke bestemming van de link verhult. Op Facebook heb je voldoende ruimte om de 

originele link te plaatsen. Twitter verkort links tegenwoordig zelf automatisch tot maximaal 

23 tekens en laat daarbij het eerste deel van de originele URL zien. 

Als je toch een linkverkorter wil gebruiken, gebruik dan in elk geval altijd dezelfde. Het liefst 

één die statistieken biedt, zodat je kunt nagaan hoeveel er op de link geklikt is. Deze 

verkorter http://bitly.nl biedt een statistiek optie en de mogelijkheid de linknaam aan te 

passen, zodat je altijd zelf de bestemmingspagina kan verduidelijken. Wel eerst (gratis) een 

account aanmaken.

Voorbeeld
Door het gebruik van een 
linkverkorter is de uit-
eindelijke bestemming 
onduidelijk. 
Bitly biedt een optie om de 
linknaam aan te passen. 
Maak daar gebruik van.

5. Maak van je bezoeker geen zoeker

Facebook en Twitter zijn snelle media. Als de bezoeker heeft doorgeklikt op een social

media bericht, zorg er dan voor dat hij direct op de juiste pagina landt. Zet de informatie 

daarom nooit op een algemene pagina tussen andere informatie, waar bezoekers 

vervolgens moeten zoeken. Vindt een bezoeker niet meteen de beloofde informatie, dan is 

hij teleurgesteld en meteen van de website verdwenen. Maak zoveel mogelijk voor elke 

actie die je met een CTA onder de aandacht wil brengen een aparte landingspagina aan.
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Voorbeeld
Bij dit bericht verwacht je op 
een pagina te landen over 
deze specifieke cursus en niet 
te landen op een algemene 
activiteitenpagina. De 
Bibliotheek in dit voorbeeld 
heeft dit juist gedaan. 

Voorbe
eld
Dit is een juiste 
landingspagina op 
het bericht hier-
boven.  Meer 
inhoudelijke 
informatie en een 
mogelijkheid je 
meteen aan te 
melden voor de 
cursus.



4. Visuele content
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Een steeds groter deel van informatie die wordt geproduceerd nemen we via social

mediakanalen tot ons. Maar wat lees je ervan? Het zal geen verassing zijn dat informatie in 

de vorm van foto’s en video meer aantrekkingskracht heeft en meer interactie oplevert.

Wil je je positie daar verstevigen en opvallen in de drukke tijdlijnen, voorzie je posts dan van 

foto’s of video. Om je op weg te helpen geven we hier een aantal do’s en dont’s voor het 

gebruik van visuele content op Facebook en Twitter.

Stem de foto af op de boodschap

Onthoud dat foto’s niet ter decoratie zijn. Foto’s moeten iets toevoegen en 

ondersteunend zijn aan de boodschap; een foto die de tekst ondersteunt wordt sneller 

begrepen en onthouden. 

Mensen kijken graag naar mensen, gebruik lokaal getinte foto’s van mensen in de 

Bibliotheek, dat maakt het persoonlijk en herkenbaar. 

Overweeg een fotograaf in te huren die verschillende situaties met medewerkers en 

bezoekers vastlegt. Zo bouw je een voorraad foto’s op die je over langere periode kunt 

gebruiken.

Voorbeeld
Lokaal getinte foto’s 
maken het persoonlijk 
en herkenbaar.
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Kwaliteit is professionaliteit 

Wil je professionaliteit uitstralen, schakel dan een fotograaf in. 

Wees behoudend met het gebruik van stockfoto’s. Deze zijn weliswaar professioneel 

genomen en kwalitatief goed, maar kunnen ook onpersoonlijk overkomen. Het gaat hier 

dus om een balans tussen een professionele uitstraling en de lokale herkenbaarheid. 

Wees voorzichtig met het gebruik van visueel materiaal dat je op internet vindt. De term 

rechtenvrij betekent niet altijd dat er geen auteursrecht meer op rust. Weet dat 

auteursrecht duurt tot zeventig jaar na de dood van de maker.1

Hoge resolutie foto’s zijn beter schaalbaar en daarmee breder inzetbaar. Met deze tool 

kun je foto’s naar de juiste afmeting verkleinen/vergroten http://webresizer.com.

Maak je gebruik van rechtenvrije foto’s van het internet? Let dan op de afmeting. 

Facebook en Twitter dwingen de foto namelijk in de door hen bepaalde afmetingen. 

Houdt rekening met deze opgelegde afmetingen. Voor 2017 staat hier een overzicht van 

de afmetingen voor Facebook en Twitter onderdelen: https://colpor.com/social-media-

cheat-sheet-2017. Controleer met enige regelmaat of de afmetingen misschien gewijzigd 

zijn.

Bronnen voor (gratis) beeldmateriaal

De landelijke beeldbank binnen het WaaS CMS van de Koninklijke Bibliotheek bevat 

professionele rechtenvrije foto’s. Maak hier eventueel gebruik van. 

Op https://www.charlotteslaw.nl/2017/05/10-beste-bronnen-voor-gratis-en-rechtenvrije-

fotos vind je 10 goede bronnen voor gratis rechtevrije foto’s.    

Ook op http://openbibliotheken.nl/#bronnen staat een mooi overzicht van open bronnen.

Binnen de Google advanced search 

https://www.google.com/advanced_image_search?hl=nl kun je zoeken op rechtenvrije 

foto’s. Kies bij gebruiksrechten voor een optie om foto's te vinden die je onbeperkt mag 

gebruiken.  

1 Bron: https://www.charlotteslaw.nl/2015/02/rechtenvrij-fabel/  ©Charlotte's Law
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Video

Een interview, een boekentip of een lezing zijn bij uitstek geschikt om te filmen voor een live 

stream of om een samenvatting van te weergeven. Je smartphone is al voldoende om met 

de Facebook app een live stream te maken. De video is live te bekijken voor iedereen die 

niet in de gelegenheid is het evenement bij te wonen. Marcus Bergsma heeft hier een 

interessant blog over geschreven met bruikbare tips: https://www.mackrad.nl/nieuws-en-

updates/tips-en-trucs/livestreamen-facebook-pagina.

Een erg handige en gebruiksvriendelijk app is Videoshop. Met deze app

voor IOS en Android kun je fragmenten inkorten, aan elkaar koppelen en 

een geluid of een ‘voice over’ toevoegen. Heel handig als je van een 

langdurig evenement een compilatie wilt laten zien. Zorg ervoor dat de 

video’s vooral kort zijn. Video’s tot maximaal anderhalve minuut weten 

kijkers nog te boeien, maar daarna wordt afgehaakt.



5. Adverteren
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Facebook en Twitter bieden beiden opties om te adverteren. Adverteren op Twitter is naar 

verhouding duurder dan Facebook, waardoor het ook minder vaak wordt ingezet. Maar dit 

betekent niet dat het geen optie is voor bibliotheken. Dit is namelijk afhankelijk van je 

doelstellingen en budget. 

Facebook

Met een klein budget adverteer je al op Facebook. De kracht van Facebook is de 

mogelijkheid om heel gericht te adverteren, op een specifiek geselecteerde doelgroep. Je 

kunt je doelgroep segmenteren op onder andere geslacht, leeftijd, interesses, regio en 

plaats. 

Er zijn verschillende goede redenen om Facebook Advertising in te zetten:

Je wilt je boodschap richten op een specifieke doelgroep.

Je wilt meer bekendheid genereren onder je doelgroep. 

Je wilt bepaalde acties of evenement promoten.

Je houdt controle over je budget en betaalt nooit meer dan je wilt.

Je betaalt alleen voor mensen die klikken op de advertentie, met andere woorden 

mensen die geïnteresseerd zijn in wat je te vertellen hebt.

Voorbeeld
Advertentie van 
Bibliotheek Waterland 
met een call-to-action.
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Elk jaar vinden verschillende campagnes en activiteiten plaats die voor een bepaalde 

doelgroep bestemd zijn. Bij de statistieken van Facebook vind je wie je bezoekers zijn. Bij 

bibliotheken zijn dit vaak vrouwen vanaf 30-35 jaar, terwijl dit niet altijd je doelgroep is voor 

een campagne of activiteit. Door advertenties in te zetten, kun je via Facebook de juiste 

doelgroep selecteren om  jouw boodschap aan te tonen. 

Via Facebook statistieken worden meteen allerlei variabelen gemeten. Hierdoor kun je 

onder andere direct zien wie je advertentie heeft bereikt, hoe vaak deze bekeken is en hoe 

vaak er op geklikt is.

Twitter

Twitter-advertenties worden door organisaties vooral ingezet vanwege de real-time

interactie. Via Twitter kun je met je organisatie live inhaken op evenementen en 

gebeurtenissen. Voor bibliotheken speelt dit een minder grote rol. Adverteren op Twitter kan 

wel interessant zijn als je je volgergroep wilt vergroten, of een bepaalde tweet wilt 

promoten. Een ander type advertentie is het promoten van een #trendwoord. Deze kun je 

bijvoorbeeld inzetten tijdens een campagneperiode om het bereik van de campagne te 

vergroten. 



Contact
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Wil je meer tips voor je social media kanalen? 
Neem dan contact op met onze marketingadviseurs.

ProBiblio
Postbus 485
2132 LN Hoofddorp

E. marketingadvies@probiblio.nl
I.  www.probiblio.nl
T. 023 554 61 00


