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TEKST TIPS VOOR HET MANAGEN 
VAN FEEDBACK OP SOCIALE MEDIA 
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1. Welke sociale media gebruiken? 

Onderzoek op welke sociale media je je als organisatie wil begeven en maak (eventueel) een keuze. Je hoeft als 
organisatie niet alle platformen te gebruiken. Een niet-actief account kan immers minder interessant zijn dan 
geen account. Onderzoek wat past bij de stijl van je organisatie én bij je klanten. 

 

2. Maak links naar sociale media zichtbaar 

Maak zichtbaar op welke platformen je aanwezig bent: plaats op de website van je organisatie rechtstreekse links 
(via de iconen) naar de sociale media die je gebruikt. 

Bijvoorbeeld: Cyclant is een kleine gidsorganisatie in Antwerpen. Op hun site staat “Social media us!” met 
daaronder de icoontjes van Facebook, Twitter, enzovoort.  

http://www.cyclant.com/nl/ 

 

3. Stimuleer je klanten om reacties te posten 

Zoals bij de klassieke bevraging via een vragenlijst, is het ook bij sociale media belangrijk om je klanten uit te 
nodigen en te stimuleren om feedback te geven. Moedig hen aan om hun reacties te posten op de sociale media 
die je hanteert. 

• Vraag de gids om op het einde van de rondleiding de klant te informeren over de sociale media waarop je 

organisatie aanwezig is. 

• Vraag de gids om de klant eventueel expliciet uit te nodigen om een reactie te posten. Als een groep 

bijvoorbeeld veel foto's heeft gemaakt, kan je hen vragen om deze op jouw Facebookpagina te delen of jouw 

organisatie te taggen. Ook foto's zijn een vorm van feedback; een beeld zegt meer dan duizend woorden … 

• Nodig de klant uit om een recensie te schrijven op TripAdvisor. 

 

4. Gebruik blogberichten 

Zet de link naar een leuk blogbericht op je website of Facebookpagina. 

Voorbeeld van een geschikt blogbericht: http://pellagie.wordpress.com/2013/03/11/bezoek-aan-de-turkse-
gemeenschap-met-antwerpen-averechts/ 

 

5. Gebruik recensies  

Recensies op TripAdvisor kan je ook op je website zichtbaar maken. 

Deze recensie werd bijvoorbeeld voor Cyclant geplaatst op TripAdvisor en misstaat niet op een website: 

“Small group, big fun” - Reviewed February 3, 2014 

“We did a bike tour just before the new year as part of our continued world tour, and were very impressed! There 
were only 8 of us in the group and the tour lasted about 3.5 hours. Our guide, Nic, not only knew the history, but 
made it fun and kept things light. He was flexible too: it was cold and when we asked about a coffee pit-stop, he 
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took us to a great place complete with classic traditional waffles. The bikes were in good repair and 
comfortable.” 

 

6. Reageer op recensies en reacties 

Sociale media zijn de plaatsen waar interactie plaatsvindt. Laat zien dat je het bericht hebt gelezen en durf een 
reactie achter te laten op een recensie. 

• 'Like' een reactie van een klant op Facebook. 

• Reageer enthousiast op een foto en bedank voor een positieve recensie. 

• Reageer zeker als de reactie niet helemaal positief is. Bedank voor de feedback en geef aan op welke manier je 

er iets aan gaat doen. 
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