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I. INLEIDING 

A. WAT LEGT DEZE PRAKTIJKGIDS UIT? 

Deze praktijkgids legt uit waarom sociale media zo belangrijk zijn voor toeristisch onthaal. Hij besteedt aandacht aan de belangrijkste 

manieren om sociale media in te zetten voor toeristisch onthaal. 

 

B. WIE BEN JIJ? 

Bij het schrijven van deze praktijkgids veronderstelden we het volgende over jou: 

 je bent goed vertrouwd met Facebook (privé en professioneel) en met reviewsites als TripAdvisor en Foursquare 

 je hebt een elementaire kennis van Twitter en Instagram 

 je bent in het bezit van een smartphone of overweegt er een te kopen 

 

C. HOE LEES JE DEZE PRAKTIJKGIDS? 

Je kunt deze praktijkgids als één geheel lezen. Hij begint met enkele algemene principes en besteedt vervolgens aandacht aan de 

verschillende sociale media. 

 

Je kunt de praktijkgids ook lezen zoals je wil. Je leest dan enkel de stukken die je nodig hebt, in de volgorde die je wil.  
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II. WAAROM SOCIALE MEDIA VOOR TOERISTISCH ONTHAAL? 

A. WAAROM ZIJN SOCIALE MEDIA ZO BELANGRIJK? 

1. Onbetaalbare mond-tot-mondreclame 

Via sociale media delen mensen informatie met elkaar. Dat wordt zeer interessant als dat informatie over onze bestemming is, zeker 

als ze van mensen komt met sympathie voor onze bestemming, bijvoorbeeld omdat ze er al veel goeds over gehoord hebben, of – nog 

beter – omdat ze onze bestemming bezocht hebben. Als ze over ons praten op sociale media, of op onze berichten reageren, dan is dat 

onbetaalbare reclame.  

 

Deze digitale mond-tot-mondreclame heeft twee enorme voordelen: 

 Enorm bereik. We bereiken mensen die we anders nooit kunnen bereiken. We bereiken bijvoorbeeld niet alleen mensen die ons 

Facebookbericht lezen maar ook hun vrienden, want die zien dat vaak ook als ze reageren op ons bericht. 

 Geloofwaardig. Onze boodschap klinkt via sociale media een stuk geloofwaardiger dan via traditionele promotie. Wie onze 

boodschap ontvangt, krijgt die namelijk niet rechtstreeks van ons, maar van mensen die ze kennen en vertrouwen. 

 

2. We hebben die filter gewoon nodig 

Door de komst van het internet kampen we met een overdaad aan informatie. We kunnen dat allemaal onmogelijk nog slikken en 

sluiten er ons vaak voor af. Sociale media bieden een uitweg: ze filteren informatie. Via onze Facebook- of Twittercontacten vinden 

we sneller informatie die ons interesseert omdat we met hen een aantal interesses delen. Met de traditionele promotie van onze 

organisatie – onze website, advertenties, flyers … – dreigen we steeds meer verloren te gaan in die overdaad aan informatie. Maar als 

we de juiste filters vinden, en erdoor geraken, dan bereiken we toch nog veel mensen.  

 

3. Instant informatie 

Sociale media spelen in op een steeds grotere behoefte aan snelle informatie. Als mensen ergens naar op zoek zijn, willen ze het 

meteen. De berichtendiensten van sociale media – denk maar aan Facebook Messenger en WhatsApp – versnellen dat nog: ze creëren 

de verwachting dat iedereen meteen reageert. Ook de gebruiksvriendelijkheid van webshops legt de lat almaar hoger: mensen vinden 

er in een paar minuten wat ze zoeken, ze krijgen vertrouwen door recensies van vorige kopers, ze kopen het meteen, en ’s anderendaags 

wordt het al geleverd.    
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B. ER ZIJN MEER SOCIALE MEDIA DAN JE DENKT 

We kennen allemaal Facebook en Twitter natuurlijk. Maar die vormen slechts het topje van de ijsberg. Er zijn veel meer sociale media 

dan je denkt. 

 

1. Gesloten netwerken 

Je hebt enerzijds de gesloten netwerken. Daar ben je in principe alleen zichtbaar voor mensen die je volgen.  

 Het bekendste en grootste sociale medium is Facebook.  

 Het antwoord van Google op Facebook is Google+, maar dat slaat veel minder aan. 

 Voor je professionele netwerk doet LinkedIn ongeveer hetzelfde als Facebook en Google+. 

 Bij jongeren is Snapchat razend populair. Het is een fotodienst waarmee gebruikers ook kunnen chatten.  

 

2. Open netwerken 

EIGEN BERICHTEN 

De meeste sociale media zijn open netwerken: iedereen kan alles van elkaar zien, je bent ook zichtbaar voor mensen of organisaties 

die je niet volgen. 

 Bij Twitter draait het vooral rond korte, snelle berichtjes.  

 Sociale media waarin foto en video een hoofdrol spelen, groeien het sterkst, denk maar aan Instagram, Pinterest en YouTube. 

 Ook blogs zijn sociale media. Via diensten als Blogger, Wordpress en Tumblr kan iedereen een eigen website maken en daarop 

in chronologische volgorde, als een soort dagboek, berichten plaatsen. Lezers kunnen daar dan op reageren, net zoals op een 

Facebookbericht. 

 

SAMENWERKEN 

Je hebt daarnaast ook een heel reeks websites en mobiele apps waar niet zozeer je eigen accounts en berichten centraal staan maar 

waar je meewerkt aan een grotere dienst. Het draait hier vooral rond samenwerken. 

 De bekendste website waar mensen samenwerken is Wikipedia, de razend populaire encyclopedie waaraan iedereen iets kan aan 

toevoegen of veranderen. 

 Websites en apps waar iedereen recensies op kan schrijven, zitten sterk in de lift. Door elkaar te laten weten of wat je gekocht 

hebt goed is of niet, bewijs je elkaar een dienst. Voor toeristische organisaties zijn TripAdvisor, Foursquare en Yelp zeer 

belangrijk. 

 Recensies krijgen ook steeds meer plaats op andere websites, vooral op websites waar je iets kunt kopen. In de toeristische 

sector is Booking.com hiervan het mooiste voorbeeld. Maar ook Google Maps, de bekende kaartenapp, toont bij veel plaatsen 

recensies van vorige bezoekers. 
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III. WELKE SOCIALE MEDIA KIEZEN WE? 

A. “KLASSIEKE” SOCIALE MEDIA 

1. Zeker Facebook, Twitter en Instagram 

Met Facebook, Twitter en Instagram heb je een stevige basis op de sociale media. 

 

WAAROM ZEKER FACEBOOK? 

Om Facebook kun je gewoon niet heen. Het is het grootste sociale netwerk ter wereld. Het grootste deel van je publiek maakt er 

gebruik van. Je moet dus minstens op Facebook zitten als organisatie. Wie je bestemming bezoekt, zal door de vertrouwdheid met 

Facebook makkelijk voor dit medium kiezen om een vraag te stellen. 

 

WAAROM ZEKER TWITTER? 

Twitter is een kleiner netwerk maar het bevat veel actievere gebruikers, die (de informatie uit) je tweets ook via andere sociale media 

kunnen delen. Door het open karakter van Twitter – iedereen ziet alles van iedereen, zelfs van accounts die ze niet volgen – gaan 

berichtjes (tweets) sneller de wereld rond. Bovendien zoeken veel mensen op Twitter op trefwoorden, al dan niet voorzien van een 

hashtag (#); het doet denken aan de zoekfunctie van Google. Via Twitter kunnen bezoekers snel informatie vinden en je snel bereiken. 

 

WAAROM ZEKER INSTAGRAM? 

Instagram is de snelste groeier op de sociale media, het is al groter dan Twitter. Sociale media waarin foto en video een hoofdrol 

spelen, zitten sowieso in de lift. Je moet dus minstens op een sociaal medium aanwezig zijn dat sterk staat in beeld. Instagram biedt 

de kans je bezoekers in te zetten als ambassadeurs. 

 

2. Pinterest als mooie aanvulling 

Ook Pinterest is een sterke groeier. Met Pinterest verzamel je foto’s die je op websites vindt en orden je die op prikborden. Veel 

mensen gaan op Pinterest op zoek naar inspiratie, vooral voor kleding, interieurs en recepten maar ook voor reizen. Als ze op een foto 

klikken, dan komen ze terecht op de website waar de oorspronkelijke foto staat. Door veel foto’s van je eigen website op je Pinterest-

prikborden te plaatsen, kun je dus veel reislustige zoekers naar je website brengen. Bezoekers die al beslist hebben naar je bestemming 

te komen, kunnen via Pinterest ideeën opdoen. 
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B. BERICHTENDIENSTEN  

1. Zeker Facebook Messenger en Twitter DM 

De berichtendiensten van Facebook en Twitter, Messenger en Direct Message (DM), zijn in beide netwerken geïntegreerd. Messenger 

is ook als aparte dienst beschikbaar. Het zijn twee kanalen waar bezoekers je rechtstreeks en privé kunnen aanspreken. Ze hoeven je 

niet te volgen om te dat te kunnen.   

 

2. Snapchat als mooie aanvulling 

Snapchat is in korte tijd razend populair geworden bij jongeren, vooral bij tieners. Ze gebruiken het niet alleen om foto’s uit te wisselen 

(die meteen weer verdwijnen), het is ook een chatkanaal voor hen. Wie sterk wil inzetten op tieners, moet overwegen Snapchat te 

gebruiken. 

 

C. (SOCIALE) MEDIA MET RECENSIES  

1. TripAdvisor, Foursquare en Yelp 

Naast de klassieke sociale media moet je ook gebruik maken van de websites en apps waar recensies centraal staan. Zeker voor cultuur 

en toerisme wordt die mond-tot-mondreclame steeds belangrijker. Je organisatie is er niet zozeer zelf actief maar ze moet de bezoekers 

wel aansporen om over je organisatie of bestemming een korte recensie te schrijven of een score te geven. Nederlandse toeristen 

gebruiken ook vaak Zoover. 

 

NOG STERKER DOOR GPS IN DE SMARTPHONE 

Mensen raadplegen TripAdvisor, Foursquare en Yelp bovendien steeds vaker op hun smartphone. Via de gps-functie van hun toestel 

zien ze meteen of er een interessante locatie in de buurt is en wat vorige bezoekers ervan vonden. 

 

OOK GOOGLE MAPS EN ANDERE KAARTEN TONEN RECENSIES 

Wie je organisatie online op de kaart gaat zoeken, krijgt er tegenwoordig meteen recensies bij. Het is daarom goed ook je organisatie 

op Google Maps, de meest gebruikte kaartenapp ter wereld, aan te duiden, en je bezoekers ertoe aan te zetten ook daar een recensie 

achter te laten. De kaartenapp van Apple doet hetzelfde: die toont recensies van Yelp, TripAdvisor en (voor hotels) Booking.com. 

 

D. EN DE REST? 

Google+ als je op Google mikt 

Google+ wordt niet intensief gebruikt. Een groot deel van je publiek gaat er dus ook niet actief zijn. Toch is Google+ nuttig. Als je 

regelmatig inhoud toevoegt aan je pagina op Google+ en daarin telkens een link legt naar je website, dan weegt dat door wanneer 

mensen tijdens hun voorbereiding of bezoek gaan googelen naar informatie over je bestemming of organisatie: Google geeft jouw 

website dan voorrang in de zoekresultaten. 
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IV. WANNEER GEBRUIKEN WE SOCIALE MEDIA VOOR TOERISTISCH ONTHAAL? 

1. Publiceer regelmatig 

Het is belangrijk regelmatig iets van je laten horen op je sociale media. Het publiek leest niet alle dagen je berichten, en als het die 

leest, doet het dat ook vluchtig: op het internet scannen we meer dan we lezen. Bovendien ga je door meer berichten te plaatsen de 

kans vergroten dat mensen over jou gaan praten. En een Facebookpagina of een Twitteraccount waar al in geen weken iets op gepost 

is, geeft geen goede indruk. 

 

OVERDRIJF NIET 

Overdrijf niet. Wie op Facebook meer dan een bericht per dag te zien krijgt van een organisatie, zal dat al snel als storend ervaren: die 

berichten belanden immers tussen persoonlijke inhoud van vrienden, familie en kennissen. Op Twitter en Instagram kun je meerdere 

berichten per dag publiceren: het zijn open netwerken waar veel meer inhoud circuleert van mensen die je niet kent. 

 

1 PER DAG/WEEK OP FACEBOOK 

Facebook toont niet alle berichten aan al je volgers. De frequentie waarmee je een bericht plaatst, blijkt een rol te spelen. Plaats daarom 

niet meer dan 1 bericht per dag, niet minder dan 1 per week. 

 

2. Onthaal begint thuis 

Het grote voordeel van sociale media is dat je de bezoeker al kunt bereiken op het moment dat hij beslist heeft naar je bestemming te 

komen. Daardoor kun je hem al op weg helpen nog voor hij naar je bestemming vertrokken is. Publiceer daarom regelmatig praktische 

tips op je sociale media. 

 

3. Reageer meteen 

Het is niet alleen belangrijk zelf berichten te plaatsen op je sociale media, maar ook te reageren op wat anderen op sociale media over 

jou zeggen, op je eigen accounts, of die van anderen (waarvan je een melding krijgt als je getagd bent, als met andere woorden je 

accountnaam gebruikt wordt in een bericht).  

Reageer altijd zo snel mogelijk. Wie je aanspreekt op sociale media tijdens een bezoek aan je bestemming, heeft meestal een concrete 

vraag of een probleem. Als je er enkele dagen mee wacht, zal die persoon ontgoocheld zijn. Dat kan zijn ervaring van je bestemming 

beïnvloeden. Als hij toch tevreden was over zijn bezoek, zal hij door je trage respons minder snel geneigd zijn die boodschap te 

verspreiden in zijn netwerk.  

 

4. Trieer 

Als er op korte tijd veel vragen binnenkomen via sociale media, is het belangrijk prioriteiten te stellen. Beantwoord eerst berichten 

met dringende vragen, klachten, technische problemen (bijvoorbeeld met de website), of zaken die het imago van je bestemming 

kunnen beschadigen. Ga pas nadien over tot het beantwoorden van algemene berichten waarin je vermeld bent.  
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V. HOE ORGANISEREN WE DAT ALLEMAAL? 

A. WERK MET MELDINGEN 

Elke dag zelf iets publiceren op sociale media hoeft niet, maar kijk op zijn minst elke dag naar de meldingen van je sociale media. Zo 

ontgaat je geen enkele vraag of opmerking van je bezoeker.  

 

MELDINGEN OP FACEBOOK 

Op Facebook krijg je meldingen via het wereldbol-icoontje rechts bovenaan. Via het Messenger-icoontje ernaast zie je of iemand je 

pagina rechtstreeks probeert te bereiken.  

 

MELDINGEN OP TWITTER  

Op Twitter krijg je meldingen via een aparte pagina of tab Meldingen. Omdat je vooral op Twitter snel moet reageren – daar 

verwachten acht op de tien gebruikers een reactie binnen de 24 uur – kun je Twitter vragen je telkens een e-mail te sturen als je 

accountnaam vermeld wordt of iemand op je tweet gereageerd heeft. Ga naar Instellingen > E-mailmeldingen. 

 

MELDINGEN OP SMARTPHONE 

Voor alle sociale media kun je je smartphone zo instellen dat je meldingen krijgt op je startscherm.   

 

B. VOLG JE TREFWOORDEN 

Niet iedereen vermeldt je met je accountnaam. Bekijk daarom elke dag berichten met de belangrijkste trefwoorden en hashtags van je 

bestemming. Cruciale trefwoorden zijn de naam van je bestemming (in verschillende talen, als je ook buitenlandse bezoekers ontvangt) 

en de naam van je organisatie.   

 

C. REACTIE-ASSISTENT OP FACEBOOK 

Facebook vermeldt op je pagina hoe snel je reageert op (rechtstreekse) berichten, via Messenger. Die aanduiding kan mensen 

motiveren om een bericht te sturen, of juist niet. Als je onvoldoende middelen hebt om bezoekers meteen te antwoorden via Messenger, 

dan kun via je instellingen vermijden dat mensen een rechtstreeks bericht naar je pagina sturen. 

Via die instellingen kun je ook een automatisch antwoord inschakelen. Iedereen die je pagina een rechtstreeks bericht stuurt, krijgt 

dan meteen een bericht. Laat bijvoorbeeld weten dat je het bericht zo snel mogelijk zult beantwoorden.   

 

D. KIJK VOORUIT MET EEN CONTENTPLAN 

Veel activiteiten voor de komende maanden liggen al vast. Maak daarom een spreadsheet (Excel of Google Drive) met de planning 

van tips voor de komende maanden. Maak voor elk sociaal medium een aparte kolom. Zo krijg je een goed overzicht van wat waar 

wanneer gepland is. Sommige activiteiten zijn zo interessant of belangrijk dat ze op meerdere sociale media een plaats verdienen. 

 

E. BRENG JE CONVERSATIES SAMEN  

Er bestaan handige systemen om meerdere sociale media tegelijk te beheren. Zo kun je je conversaties op sociale media vanuit één 

venster beheren.  

Hootsuite is het bekendste en heeft bovendien een gratis versie. Je verdeelt je venster in kolommen. Die maak je naar eigen smaak 

aan. Ze tonen je de berichten van accounts die je volgt via je verschillende sociale media mooi naast elkaar: Facebook, Twitter, 

Google+, LinkedIn en Instagram. Je kunt ook kolommen maken met alleen berichten waarin je organisatie of bestemming vermeld is 

of waarin je belangrijkste trefwoorden en hashtags voorkomen. 

Betalende systemen zijn onder meer Sprout Social, Engagor en OBI4wan. Die maken het mogelijk al je sociale media tot één 

berichtenstroom samen te voegen.  
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VI. WAT ZETTEN WE OP SOCIALE MEDIA VOOR TOERISTISCH ONTHAAL? 

A. TIPS 

Gebruik je sociale media niet alleen voor promotie, dus om mensen te overtuigen naar je bestemming te komen. Zet er ook regelmatig 

tips op zodat de bezoeker tijdens zijn voorbereiding of ter plaatse zijn bezoek kan plannen of inspiratie kan opdoen. 

 

MAAK LIJSTJES 

Bezoekers weten vaak niet wat eerst te kiezen uit het ruime aanbod op je bestemming. Maar ze willen het gevoel hebben dat ze zelf 

een keuze maken. Verpak je tips daarom in lijstjes, op je website, met een link ernaartoe vanop sociale media. 

 

B. BASISGEGEVENS 

Bezoekers gaan tijdens hun bezoek vaak met heel praktische vragen online: wat, waar, wanneer? Adressen en openingsuren zijn zeer 

belangrijk. Zorg dat die op al je sociale media vermeld staan.  

Zijn de openingsuren ingevuld, dan laat Facebook meteen in real time weten of je open bent of gesloten. Is het adres ingevuld, dan 

duidt Facebook je aan op de kaart en dan kunnen mensen ook inchecken op je locatie. 

 

GOOGLE MAPS, FOURSQUARE EN YELP 

Je adres en openingsuren op Google Maps, wellicht de meest gebruikte app tijdens een toeristisch bezoek, voeg je toe via Google Mijn 

Bedrijf. Als je openingsuren zijn ingevuld, dan ziet de bezoeker meteen of je open bent of gesloten.  

Ook op Foursquare en Yelp kun je een bedrijfspagina aanmaken. Heb je dat nog niet gedaan, dan is de kans groot dat bezoekers zelf 

al een plaats hebben aangemaakt. Zo kunnen ze hun beoordeling ergens kwijt. Als die plaats van jou is, dan kun je die plaats met je 

bedrijfspagina claimen.    
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VII.  HOE VERBETER JE JE TOERISTISCH ONTHAAL MET SOCIALE MEDIA? 

A. REAGEER ALTIJD  

Als mensen een vraag of probleem hebben, reageer altijd – en zo snel mogelijk. Ook als mensen kwaad reageren, moet je antwoorden. 

Je kunt hen bedanken voor de reactie en zeggen dat je het gesignaleerde probleem zult onderzoeken. Doe dat op een zakelijke toon. 

Door niet te reageren maak je mensen pas echt kwaad. Alleen mensen die onredelijk zijn of de bedoeling hebben aandacht te zoeken, 

kun je negeren. Door niet te reageren (en eventueel hun bericht te verbergen – een optie op Facebook) vallen ze meestal snel stil.   

 

REAGEER OOK ONGEVRAAGD 

Ook als mensen je niet meteen een vraag stellen of een probleem signaleren, is het goed te reageren. Als ze je bestemming vermelden, 

laat dan meteen blijken dat je dat waardeert, bijvoorbeeld door het bericht leuk te vinden, hen welkom te heten of hen te bedanken.  

 

B. KORT 

De bezoeker heeft op zijn smartphone nauwelijks tijd. En mogelijk vraagt hij een dringende oplossing. Antwoord hem dan ook zo kort 

mogelijk. Voeg alleen een link toe als die naar een pagina met niet al te veel informatie leidt.  

 

TIP 

Als je antwoord op Twitter te lang is voor 140 tekens, dan kun je het over 2 tweets verdelen. Sluit de eerste tweet dan met 1/2, 

de tweede met 2/2. 

 

C. PERSONALISEER 

ZOEK NAAR DE BEHOEFTE 

Als de vraag van de bezoeker niet meteen duidelijk is, probeer te achterhalen wat de precieze behoefte is. Als hij tips vraagt, vraag 

hem welke interesses hij heeft en over hoeveel tijd hij beschikt. 

 

GA NAAR EEN PRIVÉGESPREK 

Zijn meerdere antwoorden nodig of komen persoonlijke gegevens ter sprake (bijvoorbeeld de leeftijd of de overnachtingsplaats van 

de bezoeker), dan kun je het gesprek afleiden naar een berichtendienst, bijvoorbeeld Facebook Messenger of Twitter DM. Dat is 

persoonlijker. En je berichten via die kanalen mogen langer zijn. 

 

SPREEK AAN EN ONDERTEKEN  

Als je zeker bent van de voornaam van de bezoeker, gebruik die. Begin je bericht dan bijvoorbeeld met “Hallo”, gevolgd door de 

voornaam. Op Twitter kun je je bericht ook ondertekenen, met je voornaam, of met je initialen. Dat is ook handig bij de afhandeling 

van een klacht.  

 

PRAAT INFORMEEL 

In conversaties op sociale media is de toon meestal informeel, zoals onder vrienden, onder kennissen, of op café. Spreektaal is sterk 

aanbevolen. Probeer je wel zoveel mogelijk aan te passen aan de toon van de bezoeker, zeker als hij ontevreden is. 

 

BELANGRIJK 

Als je tweet begint met een accountnaam, dan krijgt in principe enkel die account die tweet te zien (al kunnen buitenstaanders die 

ernaar zoeken, hem vinden). Dat gebruik je dus bij het beantwoorden van een tweet. Als je wil dat zo’n antwoord toch door 

iedereen gezien kan worden (wat bij toeristisch onthaal minder vaak voorkomt), dan zet je eenvoudigweg een punt voor de 

apenstaart. Zo staat de accountnaam niet meer helemaal vooraan. Dat beschouwt Twitter niet meer als een persoonlijk antwoord 

maar als een algemene tweet waarin een accountnaam wordt vermeld. 
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D. BESCHOUW JE BEZOEKERS ALS AMBASSADEURS 

De mensen die je bestemming bezoeken en tevreden zijn, zijn je ambassadeurs. Zij zijn cruciaal voor de mond-tot-mondreclame. 

Zonder ambassadeurs ben je niets op sociale media (en daarbuiten). 

 

BELOON JE AMBASSADEURS 

Leg je ambassadeurs in de watten. Bedank hen als ze lovend zijn over je bestemming. Deel hun lovende bericht of mooie foto.  

 

TIP 

Als je bezoekers foto’s van je bestemming op Instagram zetten, dan kun je die verzameling nog wat meer kleur geven door ze 

ook op je website te tonen. Of je kunt elke week de mooiste foto op Instagram bekronen en die ook delen via andere sociale 

media. 

 

E. STIMULEER RECENSIES 

Vraag bezoekers een recensie of score te publiceren op TripAdvisor, Foursquare, Yelp of Google Maps. Doe dat bijvoorbeeld via 

promotiedrukwerk. Of, als je over een e-mailadres van de bezoeker beschikt, in een mail waarin je hem bedankt voor zijn bezoek: een 

link naar de pagina (van TripAdvisor, Foursquare, Yelp of Google Maps) waar je te vinden bent volstaat. 

 

F. CONTROLEER OP FOUTEN 

Als een bezoeker over je bestemming schrijft, bijvoorbeeld in een blog, lees de informatie dan grondig na op fouten alvorens je hem 

bedankt of het bericht deelt. Controleer vooral adressen en openingsuren, zaken die voor andere bezoekers van groot belang kunnen 

zijn. Meld fouten en bedank de auteur als hij de fout heeft gecorrigeerd.   

 

G. MAAK JEZELF ZICHTBAAR 

Op sociale media circuleren miljoenen berichten. Probeer daar maar eens in op te vallen. Toch kan het. Op de eerste plaats door goede 

berichten te maken. Maar nog beter wordt het als je daarnaast regelmatig tags, trefwoorden en hashtags gebruikt. 

TAGS 

Taggen doe je door voor een accountnaam een apenstaart (@) te zetten. De naam wordt dan een link: mensen kunnen zo meteen naar 

die account doorklikken. Maar de account zelf krijgt ook melding dat ze vermeld is in een bericht. Zo ontdekt alvast die account je 

bericht: als die je bericht leest en erop reageert, raakt je bericht al meteen in het netwerk van die account verspreid. Die account kan 

ook besluiten om je te gaan volgen. 

Als je het op een persoonlijke account over je eigen organisatie hebt, bijvoorbeeld op je Facebookprofiel, is het eveneens belangrijk 

de naam van je eigen organisatie te taggen. Je vrienden kunnen zo meteen doorklikken en op je pagina terechtkomen. Stimuleer dat 

taggen op persoonlijke accounts bij je collega’s. 

 

TREFWOORDEN 

Veel mensen volgen op sociale media niet zozeer andere accounts maar zoeken op trefwoorden, zeker op de open netwerken Twitter, 

Instagram en Pinterest. Instagram en Pinterest zijn fotomedia maar zonder goede bijschriften blijven de foto’s voor de meesten 

onvindbaar. Denk goed na over de woorden die mensen zouden intikken om jouw bestemming of organisatie te vinden. Gebruik niet 

te veel variatie in je woorden. 

 

HASHTAGS 

Hashtags zijn trefwoorden met een # voor. Dat teken maakt van het trefwoord eveneens een link: mensen kunnen zo meteen 

doorklikken naar een overzicht van alle berichten op bijvoorbeeld Twitter of Instagram met dezelfde hashtag. Omgekeerd kunnen 
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mensen je bericht ontdekken als ze op die bepaalde hashtag gaan zoeken, of hem in een bericht op een andere account aanklikken. 

Voor je toeristische onthaal kun je met vaste, herkenbare hashtags werken. 

 

 

H. WEES ALTIJD BEREIKBAAR 

Als je bezoeker niet meteen vindt wat hij zoekt op sociale media, moet hij meteen voort kunnen. Plaats daarom altijd het adres van je 

website op elk sociaal medium. Aan je Facebookpagina kun je ook een knop toevoegen. Als je kiest voor een Bel-knop, dan kan de 

bezoeker je meteen bellen als hij de mobiele Facebookapp gebruikt. Op een gewone computer werkt die knop echter niet. Een 

Contacteer ons-knop is daarom beter. Je kunt via die knop de bezoeker naar je website leiden, bijvoorbeeld naar de pagina met 

praktische informatie over de toeristische infopunten.  

 

I. ADVERTEER OP FACEBOOK 

JE VOLGERS ZIEN NIET ALLES 

De meeste mensen bekijken op Facebook enkel hun nieuwsoverzicht. Daarin laat Facebook alleen berichten zien van vrienden of 

pagina's waarop ze vaak reageren. Mensen die je pagina leuk vinden maar nooit reageren, zullen je op den duur niet meer opmerken. 

 

DAAROM BETER ADVERTEREN  

Advertenties omzeilen de selectie die Facebook maakt in het nieuwsoverzicht van onze volgers. Door een bericht te promoten (of 

boosten) komt het wel in het nieuwsoverzicht van al onze volgers terecht en, als je daarvoor kiest, ook van hun vrienden. 

Naast je berichten kun je ook je Facebookpagina zelf promoten: je probeert zo mensen te lokken die je pagina nog niet leuk vinden. 

Die zien er wel uit als een echte advertenties. Ze zijn aangewezen als je te weinig volgers hebt met je pagina. 

 

TOON ADVERTENTIES AAN JE WEBSITEBEZOEKER 

Als je bezoeker tijdens de voorbereiding van zijn bezoek je website bezocht heeft, bijvoorbeeld een pagina met tips over een bepaalde 

bestemming, dan kun je ervoor zorgen dat hij nadien op Facebook een advertentie van je bestemming te zien krijgt. Dat kan door een 

pixel te plaatsen in je website, een stukje code waarmee Facebook herkent dat de iemand je website bezocht heeft.   
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VIII. NUTTIGE LINKS 

 

https://www.facebook.com/help/ 

https://support.twitter.com 

https://help.instagram.com 

https://support.google.com/plus 

https://www.tripadvisor.be/owners 

https://support.foursquare.com 

http://www.yelp-support.com 

https://support.google.com/maps/?hl=nl 

http://www.publiekcentraal.be 
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