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Sociale media worden steeds belangrijker in de communicatie tussen het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en haar doelgroepen. Het bijzondere van sociale media is de mogelijk-
heid tot interactie en direct contact. Op een laagdrempelige manier kun je mensen snel 
informeren of naar ze luisteren, met ze praten, en een relatie met ze aangaan.

Dit is een andere manier van communiceren dan BZ tot nu toe heeft gedaan. Sociale media 
bieden kansen, uitdagingen, maar ook leermomenten. In mei 2012 zijn de online uitgangs-
punten voor BZ in het SG-DG-beraad vastgesteld. Deze uitgangspunten bieden kaders en 
houvast en zijn bedoeld voor BZ-medewerkers en –organisatieonderdelen, die op het 
internet en (in het bijzonder) in de sociale media actief willen zijn. Kaders helpen bij de 
vraag hoe je je namens BZ online kunt manifesteren, maar zijn niet voldoende. Om zelf aan 
de slag te gaan, heb je ook inspiratie, goede voorbeelden en praktische handleidingen 
nodig. Al deze documenten zijn te vinden in de online toolkit op het Rijksportaal.
Deze handleiding beoogt eveneens een handzaam hulpmiddel te zijn, te weten bij het 
opzetten van een fanpagina op Facebook namens BZ. Facebook is het meest gebruikte 
sociale mediakanaal wereldwijd met bijna 1,28 miljard gebruikers. Ook BZ is veelvuldig 
aanwezig op Facebook, met rond de 128 pagina’s van ambassades, Consulaten-Generaal, 
Permanente Vertegenwoordigingen, directies en projecten.

In 2011 heeft de directie COM een Facebookhandleiding uitgebracht. Gezien de hoeveelheid 
(ingrijpende) veranderingen die Facebook sindsdien heeft doorgevoerd, was een update 
van de handleiding in 2012 en een update in 2014 broodnodig. Voorliggende versie vervangt 
daarmee de handleiding uit 2012.

Deze handleiding is vooral bedoeld om de gebruiker wegwijs te maken in de terminologie 
en de opzet van Facebook. De handleiding legt uit wat Facebook is, hoe je een fanpagina 
aanmaakt en waarvoor je Facebook kunt inzetten binnen een post of voor een directie. En 
wijst daarnaast op BZ-specifieke elementen, die op een Facebookpagina aanwezig moeten 
zijn. Denk daarbij aan de paginatitel, de URL en het gebruik van de Rijkshuisstijl, tabs en 
disclaimer.

Het is belangrijk te weten dat wanneer een idee voor een nieuwe Facebookpagina ontstaat, 
er eerst contact wordt gezocht met de directie COM. Aan de initiatiefnemer wordt gevraagd 
een beknopt plan van aanpak in te dienen. Een format daarvoor en andere praktische tips, 
zijn te vinden in de online toolkit op het Rijksportaal.

De inzet van Facebook en andere sociale mediakanalen vraagt altijd om een planmatige 
aanpak. Ook al gaat het om een klein project, met een beperkt bereik, voor een korte 
periode. Denk er dus goed over na. Wees je ervan bewust dat het opzetten en onderhoud 
van een pagina op Facebook verschillende aspecten met zich meebrengt. De directie COM 
heeft een 10-stappenplan ontwikkeld, die te vinden is in de online toolkit. De stappen 
draaien om essentiële vragen als

• Wat heb ik te vertellen? Aan wie? Met welk doel? Wat wordt mijn resultaat?
• Heb ik al een plek waar ik mijn boodschap kwijt kan / mijn doel kan behalen?
• Wat weet ik (niet) over mijn doelgroep, mijn concurrenten, onszelf?
• Weet ik wel genoeg over het sociale mediakanaal dat ik wil inzetten?
• Kan ik waarmaken wat ik wil bereiken? Wat of wie heb ik daarvoor nodig?
• Ken ik alle procedures en spelregels? Heb ik voldoende afgestemd?

We hopen dat de online toolkit en de Facebookhandleiding BZ-medewerkers inspireren om 
zelf aan de slag te gaan met sociale media. Je kunt de directie COM altijd benaderen voor 
advies over het gebruik van Facebook en andere vragen op het gebied van online media. 
Neem gerust contact op met Paul Frank (online strateeg) of Mirjam Suurmeijer (online 
adviseur). 
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1.1 Wat kun je ermee?

Facebook is een sociaalnetwerksite. En niet zo maar één. Met ruim een miljard gebruikers is 
het de grootste online ontmoetingsplaats ter wereld. Mensen vinden er (oude) vrienden of 
maken vrienden die ze in het dagelijks leven nooit zouden ontmoeten. Ze wisselen 
ervaringen en meningen uit, delen foto’s, filmpjes en muziek. Zo zijn ze dag en nacht met 
elkaar in contact.

In contact blijven met vrienden, collega’s of studiegenoten op deze manier is ongekend 
populair. Voor organisaties en bedrijven is het dan ook interessant zich bij deze rijke bron 
aan sociale activiteit aan te sluiten.

Voor wie?
Iedereen ouder dan 13 jaar kan een profiel aanmaken en anderen toegang geven tot zijn 
persoonlijke gegevens, zoals foto’s, video’s of berichten. Je kunt al je gegevens openbaar 
maken of alleen beschikbaar stellen aan je vrienden (of vrienden van vrienden).
Hoewel Facebook in oorsprong een netwerk voor privécontacten is, zetten bedrijven, 
organisaties en merken het kanaal steeds meer in: ter profilering, voor (klanten)binding of 
voor marketingdoeleinden. De meeste grote merken en organisaties vind je op Facebook. 
Veel online-activiteiten verschuiven van website naar Facebook omdat dit kanaal zich bij 
uitstek leent om directe relaties aan te gaan of een beweging op gang te brengen onder 
klanten, medewerkers, afnemers en liefhebbers. 

Waarom?
Waarom zou BZ actief gebruik moeten maken van Facebook? Via Facebook kun je:
•  Uitstekend netwerken, zowel zakelijk als privé; 
•  Nieuws en informatie vinden en delen;
•  Een kijkje achter de schermen bieden bij jouw organisatie;
•  Conversaties en discussies op gang brengen; 
•  Meningen polsen;
•  Feedback vragen;
•  Communiceren met je zakelijke doelgroep via een fanpagina;
• Evenementen en projecten onder de aandacht brengen.

En je kunt dat op elk moment van de dag doen, waar je ook bent: op kantoor, onderweg, 
thuis op de bank. Mobiel internetten en het gebruik van Facebook via smartphones en 
tablets heeft inmiddels een enorme vlucht genomen. 

Kortom
Websites communiceren in de meeste gevallen eenzijdig: ze zenden slechts informatie naar 
de consument, liefhebber of geïnteresseerde. Die moet zelf de informatie opzoeken of 
hopen dat er RSS-service wordt verleend. Tegenwoordig staan conversatie en interactie meer 
centraal. En dat is waar Facebook en andere sociale media in uitblinken. Facebook kan dus 
een goede aanvulling zijn op je website, mits goed ingezet.
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Over Facebook

Feiten en cijfers

Facebook  is in 2004 opgericht door Mark Zuckerberg  (toen 20 jaar)
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1.2 Overzicht
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2.1  Profiel of persoonlijke account

Om op Facebook informatie te plaatsen of om te reageren op berichten van anderen, heb je 
een profiel nodig. Dit moet je eerst aanmaken. Zodra je een profiel hebt aangemaakt, kun 
je een fanpagina opzetten voor jouw project, post of directie. Vanuit je persoonlijke profiel 
kun je meerdere fanpagina’s beheren.

Een profiel op Facebook is altijd gekoppeld aan een individueel persoon. Dit gebruik je 
bijvoorbeeld om contact te houden met vrienden en om informatie te delen, of voor het 
volgen van interessante merken en bedrijven. Facebook wil expliciet niet dat deze functie 
door organisaties wordt gebruikt. Doe je dat toch, dan kan Facebook deze profielen 
verwijderen. 

Heb je geen eigen profiel, dan kun je toch – zij het in beperkte mate – gebruik maken van 
Facebook. Je kunt openbare berichten lezen en pagina’s bekijken. Wat bijvoorbeeld niet 
kan is het liken van berichten, reacties achterlaten of vrienden worden.

 Voorbeeld van een persoonlijk profiel



| 12 |   

Begrippenlijst

1. Zoeken naar mensen, plaatsen en dingen (zoekfunctionaliteit)
2. Persoonlijk profiel (tijdlijn met je eigen berichten)
3. Nieuwsoverzicht. Toont berichten van vrienden en pagina’s die volgt of leuk vindt 
4. Vrienden zoeken (deze optie is niet bij iedereen zichtbaar) 
5. Notificatie vriendschapsverzoek
6. Notificatie persoonlijke berichten en chats
7. Notificatie persoonlijke berichten, reacties en mentions
8. Privacy snelkoppelingen. FAQ’s over privacy en andere instellingen
9. Pagina’s gebruiken en beheren (naar je pagina gaan) en je account- en privacyinstellin-

gen beheren. Advertenties beheren en aanmaken en een helpfunctie
10. Hier kun je de instellingen van je profiel wijzigen
11. Schrijf een statusupdate, foto, video plaatsen en bepalen wie dit mag zien (vrienden of 

openbaar)
12. Mensen die je misschien kent
13. Verslagen verbergen, rapporteren als spam, aangeven welke verslagen je van welke 

persoon of pagina wilt zien
14. Terug naar het nieuwsoverzicht
15. Persoonlijke berichten
16. Overzicht van evenementen: uitnodigingen, verjaardagen, kalender etcetera
17. Vrienden zoeken
18. Overzicht van jouw vrienden gesorteerd in groepen
19. Overzicht van alle apps. Zoeken en beheren (van apps waarvoor je toestemming hebt 

gegeven)
20. Interesselijsten waarop je bent geabonneerd 
21. Pagina’s aanmaken en beheren
22.  Voor ontwikkelaars van Facebook-apps (en statistieken van pagina’s die je beheert)
23. Groepen waar jij lid van bent
 

2.2  Pagina

Fanpagina’s of fanpages (soms ook wel bedrijfspagina’s of gewoon ‘pagina’s’ genoemd) 
worden gebruikt door organisaties, bedrijven, merken en publieke figuren. Ze mogen alleen 
worden aangemaakt om een bestaand(e) publiek figuur, bedrijf, band of organisatie te 
vertegenwoordigen. Alleen een officiële vertegenwoordiger mag dit doen.

Gebruikers van Facebook kunnen deze fanpagina’s volgen door op de ‘Vind ik Leuk’- of 
’Like’-knop te klikken. Deze staat onderaan de omslagfoto. De knop ‘Vind ik leuk’ blijft 
staan, ook als je de pagina al leuk vindt. Het duimpje verandert dan in een vinkje. Als je een 
pagina leuk vindt, dan volg je automatisch deze pagina en ontvang je hun berichten in je 
nieuwsoverzicht. Je kunt dit ook uitzetten door op ‘Volgend’ te klikken, rechtsonder in je 
omslagfoto. 

Like1 → Deze pagina vind je (nog) niet leuk

Like2 → Deze pagina vind je leuk en volg je
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Facebookgebruikers die jouw fanpagina leuk vinden noemen we ook wel ‘fans’ of ‘follo-
wers’ van jouw fanpagina. De berichten die je plaatst op jouw fanpagina kunnen ze volgen 
in het nieuwsoverzicht op hun eigen tijdlijn (‘Startpagina’). Er is geen maximum voor het 
aantal fans op een fanpagina. Je kunt een fanpagina met meerdere mensen tegelijk beheren, 
mits zij een profiel op Facebook hebben. Hierover meer in hoofdstuk 4 ‘Pagina maken’.

Voorbeeld van een fanpagina
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1. Zoeken naar mensen, plaatsen en dingen (zoekfunctionaliteit)
2. Terug naar je eigen profiel of andere pagina’s die je vanuit jouw profiel beheert 
3. Naar het nieuwsoverzicht. Toont verslagen van pagina’s die jouw pagina leuk vindt
4. Vrienden zoeken (deze optie is niet bij iedereen zichtbaar) 
5. Notificaties van nieuwe vind-ik-leuks van je pagina
6. Privé-berichten gestuurd naar en ontvangen van fans
7. Notificaties van nieuwe meldingen (reacties en vind-ik-leuks)
8. Privacy snelkoppelingen. FAQ’s over privacy en andere instellingen
9. Administratievenster. Hier kun je je pagina(’s) en advertenties beheren en bewerken, 

instellingen bijwerken en naar het Helpcentrum gaan 
10. Hier kun je wisselen van pagina-gebruik naar persoonlijk gebruik wanneer je iets op de 

pagina plaatst
11. Naar het nieuwsoverzicht. Toont verslagen van pagina’s die jouw pagina leuk vindt (zie 

ook 3.)
12. Naar meldingen, privé-berichten (postvak in) en vrienden zoeken
13. Hier vindt je alle statistieken van je pagina 
14. Pagina bewerken. Info bijwerken, toestemmingen beheren, beheerdersrollen aanwij-

zen en andere instellingen aanpassen
15. Publiek opbouwen. Stuur een e-mail naar contactpersonen, nodig vrienden uit, deel de 

pagina of je website. Of maak een advertentie
16. Hier kun je hulp krijgen met betrekking tot je pagina
17. Een beknopt overzicht van de recente activiteit op je pagina  
18. De omslagfoto van de pagina
19. De profielfoto van de pagina
20. Hier kun je de profielfoto wijzigen
21. De naam van de pagina. Deze kun je wijzigen bij 14. 
22. Hier kun je de omslagfoto wijzigen
23. Naar het nieuwsoverzicht. Toont verslagen van pagina’s die jouw pagina leuk vindt (zie 

ook 3. en 11.)
24. De informatie van je pagina. Deze kun je wijzigen bij 14.
25. De foto’s (en albums) van jouw pagina
26. Link naar de Twitter-app (of een andere app) gekoppeld aan je pagina
27. Alle apps gekoppeld aan je pagina en tabbladen beheren
28. Knop om je pagina leuk te vinden
29. Knop om je pagina te volgen
30. Hiermee kunnen anderen je een privé-bericht sturen
31. Extra opties: o.a. statistieken bekijken, advertenties maken, pagina delen en een pagina 

maken
32. Aantal pagina-vind-ik-leuks
33. Doe een statusupdate op je pagina, voeg een foto/video, evenement of mijlpaal toe 
34. Hier kun je terug in je geschiedenis van je tijdlijn gaan
35. Hier zie je mensen die jouw pagina leuk vinden
36. Hier kun je je pagina promoten (adverteren)
37. Hier kun je vrienden uitnodigen om je pagina leuk te vinden
38. Alle berichten van anderen over jouw pagina (waar jouw pagina in is getagt of die op 

jouw pagina zijn geplaatst) 
39. Een voorbeeld van hoe jouw advertentie er uit kan zien, met de mogelijkheid deze aan 

te maken
40. Apps die aan je pagina zijn gekoppeld; openen en beheren 
41. Foto’s van jouw pagina (zie ook 25.)
42. Een advertentie maken voor je pagina (zie ook 31., 36. en 39.)
43. De pagina’s die jij met jouw pagina leuk vindt
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Fanpagina’s of fanpages worden herkend en getoond door zoekmachines als Google. En het 
mooie is, ze zijn voor iedereen toegankelijk; ook voor mensen die nog geen fan zijn van 
jouw fanpagina. Kortom, ideaal om aandacht te genereren voor je organisatie of project.

Profiel (persoonlijke account) omzetten in een fanpagina
Heb je per ongeluk een profiel aangemaakt voor jouw post, directie of project? Zet deze dan 
om naar een fanpagina. Facebook verwijdert namelijk profielen die niet bij individuen 
horen. Doorloop de volgende stappen om dit te doen en om te voorkomen dat je belang-
rijke inhoud verliest:

Download je tijdlijngegevens. Je kunt een bestand downloaden met je verstuurde en ont- 
vangen berichten, en alle foto’s en video’s die je op Facebook hebt geplaatst. Dat doe je zo:
• Klik op het menu ‘Account’ rechtsboven op je Facebookpagina;
• Kies onderaan bij ‘Algemene accountinstellingen’: ‘Een kopie downloaden van je 

Facebook-gegevens’;
• Klik op ‘Mijn archief starten’.

Deze download bevat o.a. foto’s en video’s van je tijdlijn, berichten en chatgesprekken en 
informatie van je profiel. Bewaar het op een veilige plaats en ga voorzichtig te werk als je 
het bestand voor andere doeleinden opslaat, verstuurt of uploadt.

Stel tevens een nieuwe beheerder aan voor de fanpagina die je beheert. Het account dat je 
omzet, verliest de beheerdersrechten tijdens het omzetten. Zie hoofdstuk 3.2 hoe je dat doet.

N.B.: Zet je je persoonlijke account om in een fanpagina, dan worden je vrienden en 
abonnees automatisch toegevoegd als personen die je pagina leuk vinden. Ook wordt je 
huidige profielfoto meegenomen. Bovendien maakt Facebook een gebruikersnaam voor je 
pagina op basis van de gebruikersnaam van je account. Overige content (foto’s, video’s, 
berichten et cetera) wordt niet meegenomen. Sla deze eerst lokaal op, zodat je deze content 
desgewenst later kunt toevoegen aan je nieuwe fanpagina. 

2.3  Vrienden vs. Fans

Facebook kent verschillende typen contacten; op je profielpagina zijn het ‘vrienden’ en op 
een fanpagina heten die ‘fans’. Een korte uitleg over de verschillen en hoe je met ze in 
contact komt.

Vrienden
De personen die je toevoegt aan je persoonlijke profiel worden vrienden genoemd. Je vindt 
ze onder de tab ‘vrienden’ - onder je omslagfoto.
Gebruik de zoekbalk aan de bovenkant van je scherm om het profiel van een vriend te 
zoeken. Als je hem of haar hebt gevonden, klik dan op de knop ‘Toevoegen als vriend’ - 
rechts van de profielnaam. Facebook stuurt deze persoon een vriendschapsverzoek. Als hij/
zij bevestigt een vriend van je te (willen) zijn, dan wordt hij weergegeven in je vriendenlijst. 
Een profiel kan maximaal 5.000 vrienden bevatten. Kom je hierboven, dan zet Facebook je 
profiel automatisch om naar een fanpagina.

Fans
Fans zijn mensen die aangeven dat ze jouw pagina leuk vinden. Je kunt ze via Facebook geen 
direct verzoek sturen om fan te worden van jouw pagina, maar je kunt ze wel op verschil-
lende manieren attenderen op de aanwezigheid van jouw pagina. Door middel van 
bijvoorbeeld een e-mail of advertenties. Je kunt ook niet zomaar direct contact opnemen 
met jouw fans, met vrienden kan dat wel. Je kunt ze bijvoorbeeld uitnodigen om fan te 
worden van jouw pagina. Lees meer hierover in hoofdstuk 7. 
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2.4  Functionaliteiten

Facebook kent verschillende functionaliteiten:
• Status (bijwerken);
• Foto’s/video’s (toevoegen);
• Aanbieding;
• Evenement;
• Mijlpaal;
• Vragen.

De eerste twee kun je gebruiken bij zowel een profiel als bij een fanpagina, de anderen 
gebruik je op fanpagina’s – met uitzondering van ‘Vragen’. Deze laatste functionaliteit kun 
je alleen gebruiken in Facebookgroepen. 
Op een fanpagina ontbreken de opties ‘Locatie’ en ‘Levensgebeurtenis’, maar kun je kiezen 
voor ‘Aanbieding’, ‘Evenement’ en ‘Mijlpaal’. Een aanbieding is een commerciële hande-
ling, deze is niet van toepassing binnen ons ministerie. Hieronder vind je per functionaliteit 
een korte toelichting.

Status (bijwerken)
Met een statusupdate vertel je je vrienden of volgers wat je aan het doen bent of hebt 
gedaan. Deze update wordt op je profiel geplaatst en in het nieuwsoverzicht van anderen. Je 
kunt een statusupdate verrijken met foto’s of video’s. Ook kun je inchecken op een locatie 
waar je je op dat moment bevindt of een levensgebeurtenis toevoegen; van je nieuwe baan 
of een verbouwing tot een reis of een studie in het buitenland. Je kunt in een statusupdate 
vrienden taggen (zie Foto’s), een locatie toekennen aan je status, datum en tijd of een 
stemming toevoegen; bijvoorbeeld ‘Voel me’ (geliefd, blij, super) maar je kunt ook 
aangeven wat je op dit moment leest, eet, drinkt of waar je naartoe onderweg bent. Dat doe 
je door te klikken op een van de iconen onder het lege veld ‘Wat ben je aan het doen?’ Ten 
slotte kun je kiezen wie jouw statusupdate mag zien door te klikken op ‘Iedereen’ en daar 
een keuze te maken tussen ‘iedereen’, ‘vrienden van vrienden’, ‘vrienden’ of ‘alleen ik’. 

Schrijf een statusupdate 

Statusupdate, personen toevoegen
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Foto’s
Foto’s kun je uploaden naar je tijdlijn, per stuk of gegroepeerd in een album. Losse foto’s (in 
een bericht dat je hebt gemaakt of alleen het plaatsen van een foto op je tijdlijn) komen 
automatisch in het album ‘Tijdlijnfoto’s’. Je kunt daarnaast ook zelf albums aanmaken, 
wanneer je foto’s gebundeld wilt tonen. Bijvoorbeeld van een evenement, een ontmoeting 
of een specifiek thema.

Foto’s kun je voorzien van een toelichting. Fans kunnen jouw foto’s of album delen.
Album maken? Ga naar ‘Foto’s’ > ‘+ Album maken’ > Kies op je pc of laptop de foto’s die je 
in het album wilt plaatsen. Hierna kun je het album een naam geven, toelichten waarover 
het album gaat en per foto informatie toevoegen, personen taggen (zie onder), een tijd en 
plaats toekennen.

Je kunt op een profielpagina zelf aangeven wie jouw foto’s/albums mogen zien. Bij een 
fanpagina kan dit niet, behalve dat je bij het plaatsen van een foto bij een bericht wél kunt 
kiezen naar welke doelgroep je je bericht wilt sturen (zie ook hoofdstukken 2.2 Pagina en 
3.3 Content plaatsen).

Statusupdate, locatie toevoegen

Statusupdate, stemming toevoegen
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Een bekend fenomeen van Facebook is dat je personen in een foto kunt taggen. De tag is 
een link naar de tijdlijn van de persoon in kwestie. Als je iemand tagt, wordt dat bericht 
gedeeld met de persoon die is getagd en zijn/haar vrienden.
De foto verschijnt ook in een apart album ‘Foto’s met jou’ op het profiel van de persoon die 
is getagd. Je kunt zelf de controle houden over wie je tagt of waar de foto verschijnt met 
behulp van ‘Tijdlijncontrole’. Hiermee bepaal je of de berichten waarin je bent getagd, te 
zien zijn op je tijdlijn.

Wanneer iemand met wie je niet bevriend bent op Facebook je tagt in een bericht, dan gaat 
dit bericht automatisch naar ‘Tijdlijncontrole’. Wil je ook tags van vrienden controleren, 
schakel dan ‘Tijdlijncontrole’ voor tags van iedereen in. ‘Tijdlijncontrole’ inschakelen:
1.  Ga naar ‘Instellingen’.
2.  Klik in de linkerkolom op ‘Tijdlijn en taggen’.
3.  Ga naar de instelling ‘Tags controleren die mensen toevoegen aan je eigen berichten 

voordat de tags worden weergegeven op Facebook?’ en klik op ‘Bewerken’.
4.  Selecteer ‘Ingeschakeld’ in het keuzemenu.

Overzicht van albums 
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Mogelijkheid voor taggen instellen  

Beheer je een fanpagina, dan kun je fans toestemming geven om zichzelf en anderen te 
taggen in de foto’s op jouw fanpagina. Dit stel je in onder ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > 
‘Mogelijkheid tot taggen’. 

Het is ook mogelijk om fanpagina’s van merken/organisaties te taggen in foto’s. Het maakt 
niet uit of je al fan bent van deze fanpagina. Als beheerder kun je echter geen fans taggen in 
de foto’s van jouw fanpagina, dat kunnen ze alleen zelf.

Mijlpaal
Een mijlpaal gebruik je om een hoogtepunt uit het bestaan van een organisatie te bena-
drukken. Bijvoorbeeld de verhuizing naar een nieuw ambassadegebouw, het behalen van 
een bepaald aantal volgers of de aanstelling van een nieuwe ambassadeur. Mijlpalen kun je 
verrijken met beeld. Het mooiste is om een beeld op maat te (laten) maken met daarin een 
aansprekende tekst (Zie verder hoofdstuk 3.4). 

Evenementen
Facebook kun je goed inzetten om te communiceren over beurzen, seminars, concerten of 
andere bijeenkomsten. Om een evenement aan te maken op je persoonlijke profiel, kies je 
onder het kopje ‘Meer’ voor ‘Evenementen’ en dan ‘+ Evenement maken’. 
Er wordt een formulier geopend waar je de details invoert over jouw evenement. Deze 
informatie kun je altijd aanpassen en updaten. Nadat je een naam, details, tijdstip, plaats en 
de gewenste privacyinstellingen hebt ingevuld, kun je klikken op ‘Vrienden uitnodigen’ om 
vrienden aan de gastenlijst toe te voegen. De naam en tijd van het evenement zijn altijd 
verplicht. Heb je het evenement aangemaakt, dan kun je op de pagina van het evenement 
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berichten delen, foto’s uploaden, meer gasten uitnodigen en evenementdetails bewerken.

Op een fanpagina kies je bovenaan in de tijdlijn in een nieuwe statusupdate voor 
‘Aanbieding, evenement +’. Klik vervolgens op ‘Evenement’ om een nieuw evenement aan 
te maken. Bij een evenement op een fanpagina is het mogelijk om een link toe te voegen 
waar genodigden tickets kunnen bestellen. Ten slotte kun je je doelgroep specificeren op 
basis van demografische keuzemogelijkheden

Vul de details van het evenement in

Klik op meer 

Kies de optie ‘Evenement’ 
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Let op: Bij een fanpagina is een evenement altijd openbaar. Op je fanpagina kun je 
aangeven wie er iets op de ‘Evenementenpagina’ mag schrijven. Je kunt bijvoorbeeld alleen 
beheerders van de fanpagina waarop het evenement is aangemaakt toestemming geven.
Als organisator kun je naast het opgeven van een locatie voor het evenement, ook een kaart 
met de routebeschrijving plaatsen. Deze locatie moet wel overeenkomen met de 
Facebooklocatie.

Notities
Met notities kun je langere tekstberichten delen. Het voordeel van notities is dat ze altijd 
zijn terug te lezen onder de tab ‘Notities’, in tegenstelling tot berichten op een tijdlijn. Die 
zakken naar beneden wanneer er nieuwe berichten worden gepubliceerd.
Om snel en gemakkelijk de stijl en indeling van je notitie te bewerken gebruik je de 
bijbehorende tekstopmaak-editor. Hiermee verander je de stijl van je tekst in vet, cursief of 
onderstreept. Ook kun je de indeling van je notitie wijzigen met genummerde lijsten, 
opsommingstekens en inspringende citaten.

Om een notitie te maken op een fanpagina die je beheert vanuit je persoonlijke profiel, kies 
je rechtsonder je omslagfoto bij ‘Meer’ voor het kopje ‘Notities’.

Wil je een notitie maken op een fanpagina die je niet vanuit je persoonlijk profiel beheert, 
maar vanuit de pagina zelf (‘Je plaatst inhoud, reageert op inhoud en vindt dingen leuk als 
Nederlandse ambassade in’) dan kan het zijn dat je eerst de functionaliteit ‘Notities’ moet 

Voorbeeld van een evenement
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activeren. Kies dan rechtsonder je omslagfoto bij ‘Meer’ voor het kopje ‘Tabbladen 
beheren’, vervolgens kies je voor ‘Tabbladen toevoegen of verwijderen’. Helemaal onderaan 
vind je de mogelijkheid ‘Notities’, klik op ‘App toevoegen’ en dan op ‘Naar app gaan’. Nu 
kun je een eerste notitie schrijven. De tab ‘Notities’ is vanaf nu permanent zichtbaar op je 
fanpagina.

Lijsten
Met lijsten kun je op Facebook interesses en vrienden organiseren. Om je op weg te helpen 
heeft Facebook al enkele vriendenlijsten gemaakt: ‘Goede vrienden’, ‘Kennissen’ en ‘Niet 
toegankelijk’. Als je bepaalde vrienden aan één van deze lijsten toevoegt dan krijgen ze 
daarvan géén bericht. 
Er zijn ook zogenaamde ‘Smartlists’ en ‘Aangepaste lijsten’. Smartlists worden automatisch 
samengesteld op basis van informatie die overeenkomt met sommige vrienden. 
Bijvoorbeeld waar je woont, waar je op school hebt gezeten etcetera. Je kunt zelf de criteria 
aanpassen en handmatig personen toevoegen of verwijderen van deze lijst. 
Met een ‘Aangepaste lijst’ kun je zelf je vrienden organiseren. Jij bepaalt wie op deze lijsten 
staan en welke privacyinstellingen op deze lijsten van toepassing zijn. Je vrienden ontvan-
gen geen bericht wanneer je ze aan een aangepaste lijst toevoegt. Vriendenlijsten beheren 
en aanmaken doe je door in de linkerkant op je startpagina bij ‘Vrienden’ te klikken op 
‘Meer’.

Interesselijsten kun je gebruiken om berichten van verschillende fanpagina’s over een 
bepaald thema/onderwerp te organiseren. Je kunt je eigen interesselijsten maken op basis 
van de dingen die je leuk vindt of je abonneren op interesselijsten van anderen, bijvoor-
beeld om ambassadepagina’s, merken en thema’s of BZ directiepagina’s te volgen.
Als je een lijst maakt of je op een lijst abonneert, dan zie je de hoogtepunten van deze lijst in 
je nieuwsoverzicht. Lijsten worden links weergegeven in het gedeelte ‘Interesses’ op de 
startpagina van je profiel. Klik op de naam van de lijst om alle recente berichten en 
activiteiten van de pagina’s of mensen die aan de lijst zijn toegevoegd te zien.

Voorbeeld van een notitie
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Tip: volg ook deze BZ lijsten:
• Onze ambassades, CG’s en PV’s op Facebook: https://www.facebook.com/#!/

lists/508370092519326
• Onze thema- en directiepagina’s op Facebook: https://www.facebook.com/#!/

lists/539043879451947
• Buitenlandse diplomatieke missies in NL op Facebook: https://www.facebook.com/#!/

lists/611596028863398

Een ‘Interesselijst’ maken:
• Klik op je startpagina onderaan in de linker kolom op ‘Interesses’;
• Klik op ‘+ Lijst maken’; 
• Selecteer in het invulveld de personen en/of pagina’s die je aan de lijst wilt toevoegen of 
vink de pagina’s aan die je al volgt; 
• Geef de lijst een naam en bepaal wie de lijst mag zien (als je kiest voor ‘Iedereen’ dan kan 
iedereen je lijst zien en zich erop abonneren);
• De lijst verschijnt links onder ‘Interesses’.

N.B.: Als alternatief kun je via je zoekbalk naar een fanpagina gaan, je kunt de pagina 
toevoegen aan je interesselijst zonder deze eerst te ‘liken’.

Volgen
Nieuw binnen Facebook is de optie ‘Volgen’. Als je mensen of pagina’s volgt, zie je deze 
berichten in je nieuwsoverzicht. Je volgt mensen met wie je bevriend bent automatisch. Je 
kunt ook de berichten van personen volgen die volgers hebben toegestaan, zoals journalis-
ten, bekende personen, politici en andere personen in wie je bent geïnteresseerd, maar met 

Voorbeeld van een interesselijst 
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wie je niet bevriend bent op Facebook. Nadat je een fanpagina ‘leuk vindt’ volg je de pagina 
automatisch. Je kunt ook een fanpagina leuk vinden en niet volgen, dat doe je door op 
‘+Volgen’ te klikken in de omslagfoto.

Fanpagina’s van bekende of publieke figuren met veel volgers zoals onze ministers worden 
geverifieerd door Facebook en krijgen een blauw vinkje naast hun naam. Voor Facebook 
gebruikers is het duidelijk dat dit de officiële fanpagina is. Niet alle authentieke profielen 
zijn geverifieerd. Je kunt zelf geen aanvraag indienen bij Facebook om je profiel te laten 
verifiëren.

Vragen
De optie ‘Vragen’ kun je alleen gebruiken in Facebookgroepen (zie ook hoofdstuk 2.5). Met 
‘Vragen’ kun je een willekeurige vraag stellen aan de leden van een groep. Prettig hieraan is 
dat iedereen kan helpen bij het vinden van het juiste antwoord op de vraag. Stel je een 
vraag, dan wordt deze getoond in het nieuwsoverzicht van de groep.
Aan je vraag kun je pollopties toevoegen (‘Pollopties toevoegen’). Als je wilt dat anderen 
ook opties kunnen toevoegen, laat dan ‘Iedereen mag opties toevoegen’ aangevinkt. Zo 
niet, zet dan deze optie uit.

Voorbeeld van een publiek figuur die je volgt 
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Formuleer hier je vraag en klik op

‘Pollopties toevoegen’ 

Voorbeeld van een vraag 

2.5  Groepen

Een groep kan door iedereen en over elk onderwerp worden aangemaakt en is een plek waar 
mensen hun mening en interesse over een bepaald onderwerp met elkaar kunnen delen. 
Een groep kan open of besloten zijn of geheim worden gehouden. Wanneer je een groep 
maakt, kun je instellen wie de groep en de content die leden in de groep plaatsen, kunnen 
zien. Er zijn drie soorten groepen: openbare, besloten en geheime groepen. Openbare 
groepen kan iedereen op Facebook zien en iedereen kan er lid van worden. Openbare 
groepen worden weergegeven in de zoekresultaten van Facebook en alle inhoud is zichtbaar 
voor iedereen die lid is van de groep of in de groep kijkt. Andere mensen kunnen zien 
wanneer je lid wordt van een openbare of besloten groep of dat je lid bent van die groep, 
bijvoorbeeld in het nieuwsoverzicht.
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Voorbeeld van een open groep

Vrienden zien tevens in hun nieuwsoverzicht dat je berichten plaatst in de groep. Op jouw 
beurt krijg je een melding in je nieuwsoverzicht wanneer iemand van de groep een bericht 
plaatst. Dit wordt soms als storend ervaren. Je kunt dit uitschakelen: klik boven het bericht 
op het pijltje naar beneden en selecteer ‘Meldingen stopzetten’. 
 

Bij een besloten groep kunnen alleen leden van de groep berichten bekijken. Om lid te 
worden van een besloten groep, kan een vriend je toevoegen. Je kunt ook zelf aan de 
beheerder van de groep vragen of je lid mag worden. Iedereen kan zien wie er in een 
besloten groep zit. Alleen leden zien de berichten die andere leden in de groep plaatsen, 
deze verschijnen in je tijdlijn.

Ten slotte is er de geheime groep. Deze worden niet weergegeven in zoekresultaten en 
mensen die geen lid zijn, kunnen niets van de groep zien. Om lid te worden van een 
geheime groep, moet je worden toegevoegd door de beheerder van de groep. Als je hiervoor 
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wordt uitgenodigd of wanneer je hier lid van wordt, kunnen je vrienden dit niet zien in hun 
nieuwsoverzicht. Wel krijg je een melding als iemand een bericht in de groep plaatst.
Je hoeft niet eerst vrienden te zijn om iemand aan een besloten of geheime groep toe te 
voegen. Je kunt personen ook per e-mail uitnodigen.

Voorbeeld van een besloten groep 
zonder toegang

Voorbeeld van een besloten groep 
met toegang
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Een groep aanmaken

Voorbeeld van een groep
Groepen zijn over het algemeen bedoeld voor kleinere groepen mensen met dezelfde 
interesse of gelijke achtergronden. Denk aan ‘Beheerders van Facebookgroepen’ of ‘Expats 
in Den Haag’. Fanpagina’s zijn bedoeld voor een grotere achterban: als een plaats waar 
organisaties, bedrijven, beroemdheden of bands contact onderhouden met liefhebbers.
Wordt een groep erg groot of ben je lid van meerdere groepen? Dan word je soms over-
spoeld met meldingen. Een handige optie om dit te beperken is deze: klik achter ‘groepsac-
tiviteiten’ op ‘bewerken’. Alle groepen verschijnen waar je lid van bent en je kunt aangeven 
of je meldingen van alle berichten of die van alleen vrienden uit de groep wilt ontvangen,  
of helemaal niets.
Heb je meldingen van groepen, pagina’s, lijsten, apps op ‘uit’ staan, dan verschijnt er nog 
wel links in de kantlijn een getalletje bij de groep wanneer iemand iets plaatst. Zo blijf je 
altijd op de hoogte van nieuwe berichten.
Een groep aanmaken? Dat doe je vanuit een profiel door op de startpagina in de linker 
kolom onder ‘Groepen’ op ‘Meer’ te klikken en vervolgens op ‘Groep maken’. Heb je een 
groep gemaakt (openbaar, besloten of geheim) dan kun je vrienden toevoegen als lid van de 
groep. Mensen waarmee je niet bevriend bent kunnen een verzoek indienen om lid te 
worden van een open of besloten groep. De beheerder van de groep moet het verzoek eerst 
goedkeuren.

Mensen waar je niet bevriend mee bent kun je uitnodigen om lid te worden via e-mail.

2.6  Communities

Een community is een plek die Facebook automatisch genereert wanneer een aanzienlijk 
aantal Facebookgebruikers dezelfde interesse invult op hun eigen profiel. Communities 
worden niet door één auteur beheerd en genereren geen verslagen in het nieuwsoverzicht 
van de Facebookgebruikers die op de ‘Vind ik Leuk’-knop hebben geklikt.
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Voorbeeld van een community

Een community – in het Nederlands omschreven als ‘Interesse’ - bevat (een deel van) een 
artikel op Wikipedia met betrekking tot het onderwerp van de community, als deze 
informatie beschikbaar is. Ook plaatst Facebook automatisch relevante realtime-berichten 
van Facebookvrienden die op hun tijdlijn gesprekken voeren over dit onderwerp. Het is niet 
mogelijk zelf afbeeldingen aan deze communities toe te voegen of de informatie op deze 
pagina’s te bewerken. Je kunt wel voorstellen om de officiële Facebookpagina, mocht die er 
zijn, te laten opnemen in de informatie.

2.7  Locaties/Inchecken

Facebook biedt meer mogelijkheden om met je vrienden in contact te blijven. Als je via de 
mobiele Facebook-applicatie ‘incheckt’ op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld een luchtha-
ven, restaurant, congreslocatie of werkplek, dan vertel je je vrienden in ‘real time’ waar je 
bent. Door in te checken op een locatie kun je zelf zien of je vrienden in de buurt zijn. Of je 
attendeert vrienden op een nieuwe locatie die je net hebt ontdekt. Ook kun je, als dat nodig 
is, een nieuwe Facebooklocatie aanmaken. Dit kan alléén via je smartphone.
Op je smartphone zie je in de Facebook app rechtsboven de optie ‘Inchecken’. Facebook 
doet een aantal suggesties van locaties bij jou in de buurt, staat de juiste er niet tussen dan 
kun je die via het zoekvenster proberen te vinden. Zorg wel dat je ‘locatievoorzieningen’ aan 
hebt staan op je smartphone. Klik op de locatie waar je wilt inchecken en voorzie deze 
eventueel van een berichtje. Je kunt er een foto aan toevoegen en vrienden taggen die daar 
ook zijn. Als alternatief kun je bij ‘Status’ een locatie toevoegen aan je bericht, dit is ook de 
methode als je via een pc of laptop op een locatie wilt inchecken.

Als Ambassade, Consulaat of Permanente Vertegenwoordiging is het interessant om 
mensen de mogelijkheid te geven om in te checken. Zorg dan eerst dat je locatie op 
Facebook vindbaar is: kies ‘Bedrijven/organisaties’ als paginacategorie en voeg het 
bedrijfsadres toe aan de fanpagina. ‘Instellingen’ > ‘Pagina-informatie’ > ‘Adres’ (voer adres 
in) > Vink ‘Kaart, check-ins en beoordelingen op de pagina weergeven’ aan. Sluit af met 
‘Wijzigingen opslaan’. 
Heb je al een pagina gemaakt, dan kun je de paginacategorie wijzigen.
‘Instellingen’ > ‘Pagina-informatie’ > ‘Categorie’ > Selecteer ‘Bedrijven/organisaties’ in het 
eerste vervolgkeuzemenu en daarna ‘Overheidsinstantie’. Sluit af met ‘Wijzigingen opslaan’.
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2.8  Privacy

Privacy blijft een belangrijk punt als je Facebook gebruikt. Zeker als je jouw persoonlijke 
profiel gebruikt om een pagina van BZ te beheren. Een eerste belangrijk punt hierbij is je 
wachtwoord. Verander je wachtwoord regelmatig en zorg ervoor dat het een sterk wacht-
woord is: hoofdletters met kleine letters, gecombineerd met cijfers. 

Vul hier het adres in 

Het adres verschijnt in de info-tab  
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Het is goed je te realiseren wat anderen zien op hun tijdlijn, als het gaat om het delen van 
informatie. Hierbij gaan we ervan uit dat deze persoon alle privacy-instellingen op ‘open’ 
heeft staan. 
•  Het delen van content. Alles wat op een fanpagina gebeurt is in eerste instantie 

openbaar. Deelt een persoon een bericht op de tijdlijn van zijn profielpagina, dan is dit 
privé, mits goed ingesteld. Dus: reacties, vind-ik-leuks et cetera met betrekking tot 
pagina’s zijn openbaar. 

•  Reactie van een van mijn vrienden op een fanpagina. Als een fan reageert op een 
paginabericht of dit bericht leuk vindt, zien de vrienden van deze fan dit. Daarom zijn 
reacties en likes zo belangrijk: viraal effect. Je ziet dus ook als een vriend van jou 
reageert op een fanpagina. 

•  Antwoord van de beheerder. Als de beheerder reageert op jouw bericht dan is dit ook 
zichtbaar voor je vrienden. Bedenk goed: álles wat op een pagina gebeurt is openbaar. 
Sommige reacties zullen niet zichtbaar zijn door EdgeRank (zie 4.1) of door de drukte 
van iemands nieuwsfeed, maar in eerste instantie is alles wat je doet op een pagina 
openbaar. Hier kun je (nog) geen privacy-voorkeuren op instellen, huidige privacy-
instellingen gelden alleen voor je eigen updates op je persoonlijke profiel.

•  Als een beheerder een bericht van de pagina verwijdert. Verwijder je een oorspronkelijk 
bericht, dan wordt alles wat daarmee te maken heeft verwijderd. Dus likes, reacties, 
gedeelde dingen et cetera. 

N.B.: Verschil tussen een fanpagina en een profielpagina: alles wat je óp een fanpagina 
schrijft is in principe openbaar. Ook als je reageert of iets leuk vindt op jouw fanpagina dan 
is dit openbaar. Deel je de pagina op je eigen tijdlijn, dan doe je dit naar je vrienden toe en 
is dit dus privé, als je dit zo hebt ingesteld in je privacy-instellingen. 

Je vindt je privacy-instellingen onder het pijltje in de blauwe balk van je profiel. Hier vind je 
verschillende soorten privacy-instellingen. Er is een standaard privacy die je kunt bepalen. 
Hiermee bepaal je wie jouw statusupdates mogen zien als je deze plaatst via de computer of 
smartphone. Kijk hier goed naar; als dit niet goed is ingesteld kan het zo zijn dat je via je 
computer netjes aangeeft dat je alleen je vrienden of een bepaalde lijst (zie 2.4) berichten 
op je pagina wilt laten zien, maar dat je via je smartphone wel openbaar dingen plaatst. 

Stel hier je privacyinstellingen in 
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Let op: Wil je echt persoonlijke dingen delen waarvan je niet wilt dat anderen dit weten, 
wees dan verstandig en deel dit niet via internet - maar persoonlijk. 

Tip: Bekijk om de zoveel tijd eens rustig alle privacy-instellingen. Het liefst minimaal om de 
twee maanden. Facebook past namelijk nog wel eens wat aan; houd dit goed in de gaten! 
https://www.facebook.com/settings/?tab=privacy

Privacy-instellingen van apps
Geef ook niet zomaar apps toestemming om jouw gegevens te mogen gebruiken. Bekijk 
goed wélke gegevens ze willen gebruiken en of je hier achter staat. Alleen als je de app echt 
vertrouwt en weet waar deze vandaan komt geef je toestemming. Loop daarom altijd alle 
opties even langs en wees kritisch of dit echt nodig is voor het gebruik van de app. Zie ook 
5.2 over apps.

Wil je weten welke privacygegevens van jou bekend zijn bij Facebook? Dan kun je deze 
gegevens opvragen bij Facebook. Facebook is verplicht je hierin inzage te geven. Verwacht 
niet dat Facebook deze gegevens zomaar aan je overhandigt; er moet behoorlijk wat moeite 
voor worden gedaan. Zeer waarschijnlijk zal je er verbaast van staan wat Facebook allemaal 
van je weet.

Bekijk goed welke gegevens de app 
wil gebruiken  

Begrippenlijst
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Werken met fanpagina’s
Hoofdstuk 3
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3.1  Een fanpagina aanmaken en publiceren

a)  Pagina aanmaken
b)  Aan de slag
c)  Naamgeving 
d)  URL
e)  Profielfoto
f )  Omslagfoto
g)  Info-tab

a) Pagina aanmaken

Een fanpagina maak je aan via de link http://www.facebook.com/pages/create.php: 
• De categorie voor een BZ fanpagina is: ‘Overheidsorgaan’;
• Vul vervolgens de naam in volgens de richtlijnen van BZ (zie Naamgeving); 
• Vink het hokje aan om akkoord te gaan met de voorwaarden;
• Klik op ‘Aan de slag’. 

Kies ‘Bedrijf, organisatie of 
instelling’
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b) Aan de slag

Om de instructies in dit document uit te voeren gebruik je Facebook vanuit de fanpagina en 
niet vanuit je persoonlijke account. Rechts bovenin de blauwe balk zie je vanuit welk 
account je Facebook gebruikt. Je kunt dit wijzigen door op het witte pijltje naar beneden te 
klikken en vervolgens het juiste account te kiezen. 
N.B.: Je profielgegevens zijn voor de buitenwereld niet te zien. Ook zien de fans van de 
pagina niet wie de beheerders zijn, evenmin de vrienden van jouw persoonlijke profiel. 
 

Kies ‘Overheidsorgaan’, vul de 
juiste naam in en accepteer de 
voorwaarden

Selecteer hier je persoonlijk profiel  
of een van de fanpagina’s die je 
beheert 
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Om de naam, URL en instellingen 

aan te passen ga je naar 

‘Instellingen’ – ‘Pagina-Informatie’

c) Naamgeving

Bij het vaststellen van een naamgeving is een aantal zaken van belang. Eén van de factoren 
is de omvang van het aantal karakters van een paginatitel; die is namelijk beperkt (75). 
Daarnaast moet de titel logisch, duidelijk en herkenbaar zijn. Daarom hanteren we 
onderstaande richtlijnen voor naamgeving. Achter de infotab op Facebook is voldoende 
ruimte om toe te lichten dat het een vertegenwoordiging van het koninkrijk der 
Nederlanden betreft. 

Let op: Je kan de naam van je pagina slechts één keer wijzigen. Als je meer dan 200 fans 
hebt, kun je de naam helemaal niet meer wijzigen. Stel de naam van je pagina daarom 
direct goed in. 

N.B.: De taalkeuze is afhankelijk van de doelgroep en/of content van de pagina. 
 
Ambassade: 
Embassy of the Netherlands in [land]
Bijvoorbeeld: Embassy of the Netherlands in Zimbabwe
of (indien de voertaal Nederlands is)

Nederlandse ambassade in [land]
Bijvoorbeeld: Nederlandse ambassade in Luxemburg
of (indien de voertaal Spaans is)

Embajada de los Países Bajos en [land]
Bijvoorbeeld: Embajada de los Países Bajos en Argentina
of (indien de voertaal Frans is)
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Ambassade des Pays-Bas au [land]
Bijvoorbeeld: Ambassade des Pays-Bas au Bénin

Consulaat-Generaal:
Consulate General of the Netherlands in [plaatsnaam]
Bijvoorbeeld: Consulate General of the Netherlands in Miami
of (indien de voertaal Nederlands is)

Nederlands Consulaat-Generaal in [plaatsnaam]
Bijvoorbeeld: Nederlands Consulaat-Generaal in Miami

Gezamenlijke pagina:
Zijn ambassade en Consulaten-Generaal gesitueerd in hetzelfde land met een gezamenlijk 
Facebook-account, dan wordt de paginatitel:

Kingdom of the Netherlands in [land]
Bijvoorbeeld: Kingdom of the Netherlands in South Africa
of (indien de voertaal Nederlands is)

Koninkrijk der Nederlanden in [land]
Bijvoorbeeld: Koninkrijk der Nederlanden in België

N.B.: De postaanduiding (ambassade/CG) komt dan te vervallen. 

Permanente vertegenwoordigingen:
Permanent Mission of the Netherlands to the [afkorting naam organisatie] in [plaatsnaam]
Bijvoorbeeld: Permanent Mission of the Netherlands to the UNESCO in Paris
of (indien de voertaal Nederlands is)

Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de [afkorting naam organisatie] in 
[plaatsnaam]
Bijvoorbeeld: Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de UNESCO in Parijs

Overig:
Als je de fanpagina gebruikt om een specifiek thema onder de aandacht te brengen, is het 
wenselijk om een duidelijke vermelding van Nederland in de titel terug te laten keren. 
Bijvoorbeeld Nederland en duurzaamheid, Nederland en Afrika of Dutch [culture] in, 
gevolgd door de naam van het land waar de post gevestigd is.
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d) URL

Zodra je 25 fans hebt, kun je je eigen URL (het webadres in de bovenbalk van je browser-
scherm) claimen. Het claimen daarvan doe je hier: www.facebook.com/username. Let op: 
Ook de URL van je pagina kun je maar één keer wijzigen. 

Nieuwe pagina’s krijgen de volgende URL:

Ambassade

DutchEmbassy 
- Gevolgd door het desbetreffende land
- Bijvoorbeeld: www.facebook.com/DutchEmbassyZimbabwe
of (indien de voertaal Nederlands is):

NLAmbassade
- Gevolgd door het desbetreffende land
- Bijvoorbeeld: www.facebook.com/NLAmbassadeZimbabwe
of (indien de voertaal Spaans is):

EmbajadaHolanda
- Gevolgd door het desbetreffende land
- Bijvoorbeeld: www.facebook.com/EmbajadaHolandaArgentina
of (indien de voertaal Frans is):

AmbassadePaysBas
- Gevolgd door het desbetreffende land
- Bijvoorbeeld: www.facebook.com/AmbassadePaysBasBenin

Permanente vertegenwoordiging

DutchMission
- Gevolgd door de afkorting van de organisatie
- Bijvoorbeeld: www.facebook.com/DutchMissionUNESCO
of (indien de voertaal Nederlands is):

PV-
- Gevolgd door de afkorting van de organisatie
- Bijvoorbeeld: www.facebook.com/PV.UNESCO

Let op: aan de URL van de PV’s bij de VN wordt ook de locatie toegevoegd.
EN: www.facebook.com/DutchMissionUNNewYork
NL: www.facebook.com/PV.VN.NewYork 

e) Profielfoto

Op alle BZ-pagina’s moet in de profielfoto het Rijkslogo zijn verwerkt. Voor de profielfoto van 
BZ fanpagina’s zijn richtlijnen conform de Rijkshuisstijl opgesteld. Er zijn twee varianten 
waaruit de beheerder van de pagina kan kiezen: (1) een profielfoto met alleen het Rijkslogo of 
(2) een profielfoto met het Rijkslogo inclusief een onderscheidende afbeelding.
1.  Beheerders van een BZ fanpagina hoeven alleen het bestand met het Rijkslogo te 

uploaden. Het is een eenvoudige handeling die elke beheerder zelf kan uitvoeren en kost 
weinig tijd. Het bestand bevat het juiste formaat en de juiste kleur van het Rijkslogo. 

Avatar → Een profielfoto met alleen 
het Rijkslogo
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2.  Met deze variant kunnen BZ fanpagina’s zich van elkaar onderscheiden door een 
afbeelding toe te voegen aan het Rijkslogo: onderaan of aan de linkerkant van het lint. 
Deze optie vereist een eenmalige beeldbewerking die vanuit COM wordt ondersteund 
als beheerders niet over een fotobewerkingsprogramma beschikken. Beheerders 
kunnen een e-mail sturen met hierin de foto naar Com-online@minbuza.nl. De foto 
moet duidelijk zijn, mag niet teveel details bevatten en moet een hoge resolutie 
hebben. Vierkante of langwerpige afbeeldingen zijn niet geschikt.  

 
In de online toolkit zijn te vinden:
1.  Het logo zonder afbeelding (direct te plaatsen); 
2.  Een Photoshop-werkbestand (als je een afbeelding wilt toevoegen aan het logo). 
 

Profielfoto instellen:
- Ga met je muis naar de profielfoto*;
- Klik op het fotocamera icoon zodra de tekst ‘Profielfoto bijwerken’ automatisch verschijnt;
- Kies de optie ‘Foto uploaden’;
- Selecteer de juiste profielfoto. 
*Op je tablet of smartphone tik je simpelweg op de foto die je wilt wijzigen.

Profielfoto’s met het Rijkslogo 
inclusief onderscheidende 
afbeelding

Stel hier je profielfoto in 
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f ) Omslag

De omslagfoto (cover) is vrij in te vullen door de beheerder. Aan deze foto wordt géén 
Rijkslogo toegevoegd. De omslagfoto kan te allen tijde worden gewijzigd en kan inspelen 
op de actualiteit. Posten kunnen ook gebruik maken van de foto’s die in de Mediatheek 
Rijksoverheid staan. Gebruik je een andere foto, let dan goed op het copyright, dat mogelijk 
op de afbeelding rust. De ideale afmeting van de omslagfoto is: breedte 851 pixels bij lengte 
315 pixels.

Omslagfoto instellen:
- Klik rechts in je omslagfoto op ‘omslag wijzigen’*;
- Kies de optie ‘Foto uploaden’;
- Selecteer de juiste omslagfoto. 
*Op je tablet of smartphone tik je simpelweg op de foto die je wilt wijzigen.

g) Info

In de linker kolom op je tijdlijn, onder het blok ‘Personen’, vind je ‘Info’. Hier kan algemene 
informatie worden weergeven, die voor gebruikers altijd gemakkelijk terug te vinden is. 
Door op ‘Lees meer…’ of op het pijltje rechtsboven te klikken krijg je nog meer informatie te 
zien. Je kunt deze ook benaderen door op de tab ‘Info’ te klikken die direct onder je 
omslagfoto staat. 

De tekst begint met een korte beschrijving. Een groot deel van deze tekst is zichtbaar op de 
startpagina van je pagina en is maximaal 155 tekens lang.

Deze tekst is erg belangrijk voor eerste bezoekers van je pagina omdat deze vermeldt wie de 
eigenaar van de pagina is en wat de beheerder met deze pagina voor ogen heeft. 
Afzenderschap is een belangrijke factor bij de afweging om een pagina wel of niet te volgen. 
Let er dus op dat je deze tekst op een goede manier presenteert. Laat dit veld nooit leeg en 
gebruik het maximale aantal tekens. 

Wat je in ieder geval in de tekst moet opnemen is de formele omschrijving van de pagina. 
Voor een ambassade betekent dat bijvoorbeeld ‘The embassy of the Kingdom of the 
Netherlands in Belgium’. Is een directie eigenaar van een pagina, dan komt hier voluit de 
naam van de directie te staan. Gebruik geen afkortingen; deze zullen voor bezoekers 
onbekend overkomen.

Het resterende deel van de karakters gebruik je om uit te leggen waar je deze pagina voor 
wilt gebruiken of hoe je jezelf wilt presenteren.

De beschikbare ruimte is beperkt, onder het kopje ‘Beschrijving’ (bij instellingen ’Lange 
beschrijving’) kun je meer informatie kwijt over je organisatie(-onderdeel). Het veld 
‘Beschrijving’ is geschikt om toe te lichten wat je met deze pagina wilt doen, welke 
informatie je plaatst, welke aanvullende spelregels ten opzichte van de BZ-disclaimer je 
daarbij hanteert. Eerst laten zien wie en wat je bent, daarna hoe je met je fans de interactie 
en dialoog wilt aangaan. Maak deze teksten uitnodigend en wervend. Gebruik niet teveel 
jargon en wees niet te formeel. 

Ten slotte is er nog een tekstgedeelte ‘Algemene informatie’. Hier zou je bijvoorbeeld 
spelregels kunnen plaatsen. Zet deze niet onder de titel ‘Info’ of ‘Beschrijving’; het is niet 
vriendelijk naar de lezers toe direct met afspraken en spelregels te schermen.
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Aan de rechterkant van de pagina achter de infotab staan je algemene gegevens: zoals ‘Lid 
van Facebook sinds…’, locatie, contactgegevens et cetera. Deze gegevens vul je in door op 
‘Bewerken’ te klikken en bij de relevante kopjes wederom op ‘Bewerken’ te klikken (zie 
onder). 
 

Pagina-informatie toevoegen:
• Ga naar de tijdlijn;
• Klik op de infotab (linksonder de omslagfoto) of gebruik bij het info-blokje in de linker 

kolom de optie ‘Beheren’ via het potloodje dat verschijnt als je met je muis boven de 
titelbalk zweeft; 

• Op meerdere plekken zie je knoppen met ‘Bewerken’;
• Deze verwijzen allen naar ‘Pagina-informatie’ onder instellingen; 
• Kies het tekstgedeelte dat je wilt aanpassen; 
• Vul de gewenste informatie in en klik op ‘Wijzigingen opslaan’.

Klik op ‘Bewerken’ om pagina-informatie 
toe te voegen of te wijzigen
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3.2  Beheerders toevoegen

Het beheer van een fanpagina kost tijd. Dat kun je ondervangen door meerdere mensen 
beheerder te maken; zo onderhoud je samen de fanpagina. Intern kun je afspraken maken 
over beheer en achtervang. 

Een beheerder toevoegen aan je fanpagina:
- Ga naar ‘Instellingen’ (links boven de omslagfoto); 
- Klik op ‘Paginarollen’ in de linker kolom; 
- Vul onderaan de naam in van de persoon die je beheerder wilt maken of het e-mailadres 

van de nieuwe beheerder in. Je kunt alleen personen beheerder maken waarmee je 
bevriend bent. 

N.B.: De nieuwe beheerder moet lid zijn van Facebook maar hoeft geen ‘fan’ van de pagina 
te zijn om beheerder te kunnen worden. Wil je jezelf als beheerder verwijderen? Dat kan 
ook. Ben je de enige beheerder van de fanpagina, dan moet je eerst een nieuwe beheerder 
toevoegen voordat je jezelf als beheerder kunt verwijderen. Verwijder jezelf als beheerder 
door op het kruisje te klikken.

Facebook kent vijf verschillende beheerdersrollen, iedere rol heeft verschillende mogelijk-
heden en rechten. Standaard is ‘Beheerder’. ‘Beheerders’ hebben de meeste rechten en 
mogelijkheden. Hierna volgen in volgorde van afnemende mogelijkheden c.q. bevoegdhe-
den: Redacteur, Moderator, Adverteerder en Analist. Hieronder lees je per beheerder hun 
rechten:
• Beheerder: Kan paginarollen en -instellingen beheren, de pagina bewerken, berichten 

sturen en plaatsen als de pagina, advertenties maken, zien welke beheerder een bericht of 
reactie heeft gemaakt en statistieken bekijken;

• Redacteur: Kan de pagina bewerken, berichten sturen en plaatsen als de pagina, 
advertenties maken, zien welke beheerder een bericht of reactie heeft gemaakt en 
statistieken bekijken;

• Moderator: Kan reageren op reacties op de pagina en deze verwijderen, berichten 
verzenden als de pagina, zien welke beheerder een bericht of reactie heeft geplaatst, 
advertenties maken en statistieken bekijken;

• Adverteerder: Kan zien welke beheerder een bericht of reactie heeft geplaatst, adverten-
ties maken en statistieken bekijken;

• Analist: Kan zien welke beheerder een bericht of reactie heeft geplaatst en statistieken 
bekijken. 

TIP: Wanneer je meerdere pagina’s beheert is Facebook Bedrijfsmanager (Business Manager) 
handig voor op je pc of laptop. Deze tool helpt bedrijven en bureaus hun Facebookpagina’s, 
advertentieaccounts en apps via één platform te beheren. Gebruik voor het mobiel beheren 
van je pagina(‘s) de app ‘Facebook pages’.

3.3  Content plaatsen

Content plaats je op de tijdlijn van je fanpagina in de vorm van tekst, video’s, foto’s et 
cetera. Ook kun je evenementen en mijlpalen aanmaken. Om je content goed vindbaar te 
maken voor zoekmachines en geschikt voor je doelgroep zorg je ervoor dat deze origineel, 
begrijpbaar en exclusief is. Meer informatie over hoe je dit het beste en meest effectief doet 
vind je in hoofdstuk 4. Do’s en don’ts.

Tip: Denk ook aan de zoektermen waarop je wilt dat je content gevonden wordt door 
zoekmachines. Als je deze hebt bepaald en ze consequent gebruikt in je teksten, optimali-
seer je je vindbaarheid in bijvoorbeeld Google.
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3.4  Mijlpalen, hoogtepunten en topberichten

Op je tijdlijn kun je laten zien wat belangrijke momenten zijn geweest voor jouw pagina of 
voor jouw organisatie. Dat doe je door statusupdates te plaatsen in de vorm van ‘Mijlpalen’ 
of berichten aan te merken als ‘Hoogtepunt’ of ‘Topbericht’.

1. Mijlpaal 

Mijlpalen of life events zijn belangrijke momenten uit het verleden die je wilt delen op je 
fanpagina. Iedereen die jouw pagina bezoekt kan deze mijlpalen zien. Hoe maak je een 
mijlpaal? Bovenaan de tijdlijn van je fanpagina staat een leeg veld met de opties ‘Status’, 
‘Foto/video’ en ‘Aanbieding, evenement +’. Klik op de laatste optie en klik onderaan op 
‘Mijlpaal’.
Voeg een titel, locatie, datum en verdere details toe. Kies een aansprekende foto. Klik op 
‘Opslaan’ om de mijlpaal op je fanpagina te plaatsen. 

De juiste resolutie voor een foto van een ‘Mijlpaal’ is 843x403 pixels.

Vul hier de details van de mijlpaal in 

Kies de optie ‘Mijlpaal’
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Voorbeeld van een mijlpaal

2. Hoogtepunt

Berichten die je belangrijk vindt kun je markeren als een hoogtepunt. Dit doe je door een 
ster aan het bericht toe te wijzen. Hoe? Beweeg je muis over de rechter bovenhoek van het 
bericht dat je een ster wilt geven en klik op het pijltje naar beneden. Selecteer vervolgens 
‘Hoogtepunt’.

Via de ster kun je het bericht als 
hoogtepunt markeren 
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3. Topbericht

Op je tijdlijn verdwijnen je berichten gauw naar beneden. Het ene bericht is echter 
belangrijker dan het andere. Is er bijvoorbeeld van jouw afdeling een belangrijk rapport 
naar buiten gekomen, en wil je dat mensen die jouw fanpagina bezoeken dit direct zien? 
Maak er dan een topbericht van.

Topberichten zijn berichten op een fanpagina die door beheerders bovenaan hun pagina 
zijn vastgezet. Een topbericht staat altijd boven aan de tijdlijn van een fanpagina, je herkent 
deze aan de markering in de vorm van het oranje ‘lintje’ in de rechter bovenhoek. Een 
topbericht blijft daar zeven dagen staan. Hierna wordt het bericht teruggezet naar de datum 
waarop het op de tijdlijn van je fanpagina is geplaatst. Indien nodig dan kun je het bericht 
opnieuw vastzetten boven aan de fanpagina. Je kunt alleen een topbericht maken van 
berichten die je zelf op de fanpagina hebt geplaatst. 

Uitzondering: Berichten in een groep die op de groepspagina boven aan de pagina zijn 
vastgezet, blijven daar staan totdat ze door de beheerder worden losgemaakt of als favoriet 
worden verwijderd.

Voorbeeld van een hoogtepunt
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3.5  Beheren: het administratiepanel gebruiken

Om je fanpagina goed te kunnen beheren vind je boven de omslagfoto alle belangrijke 
functionaliteiten. De knoppen ‘Pagina’, ‘Activiteit’, ‘Statistieken’, ‘Instellingen’, ‘Publiek 
uitbreiden’ en ‘Help’ zijn alleen te zien bij een fanpagina die je zelf beheert. Bezoekers zien 
deze niet. Alleen jij ziet rechts naast je omslagfoto een overzicht van welke activiteit zich in 
de huidige week op je fanpagina afspeelt: het aantal Pagina-vind-ik-leuks en het berichtbe-
reik in de huidige week en het aantal ongelezen meldingen en berichten.

Een topbericht herken je aan het 
oranje lintje

Kies ‘Vastzetten aan bovenkant’ om 
een bericht vast te zetten

Een topbericht op je fanpagina maken:
Beweeg je muis over de rechter bovenhoek van het bericht dat je wilt vastzetten en klik op 
het pijltje naar beneden. Selecteer vervolgens ‘Vastzetten aan bovenkant’.
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Een korte uitleg per functionaliteit:
• Pagina: gebruik deze om naar je pagina te navigeren;
• Activiteit: hier zie je in detail alle recente meldingen op je berichten en de Berichten inbox;
• Statistieken: bekijk hier je paginastatistieken;
• Instellingen: bewerk hier de instellingen van je pagina;
• Publiek uitbreiden: hier vind je mogelijkheden om contacten te importeren, je pagina of 

website te promoten en Facebookadvertenties te beheren;
• Help: hier wordt voor een vijftal onderwerpen al aanvullende informatie geboden. Is dat 

niet voldoende, dan schakel je direct door naar het Helpcentrum, de Helpcommunity van 
Facebook waar je nog meer informatie vindt, antwoorden op meest gestelde vragen en 
problemen kunt rapporteren. 

3.6  Gebruik maken van berichten voor pagina’s

Je kunt ook buiten de tijdlijn om communiceren met je fans. Ze kunnen jou namelijk een 
privébericht sturen, op dezelfde manier als je dat ook met je vrienden via je profiel kunt 
doen. Je kunt fans van je pagina een privébericht sturen - met de voorwaarde dat:
• zij jou eerst een privébericht hebben gestuurd, of;
• zij een bericht op jouw tijdlijn hebben achtergelaten.

Je vindt de berichten die naar jouw fanpagina zijn gestuurd bij ‘Activiteit’ (zie boven), in de 
linker kolom onder ‘Berichten op pagina’ of via het ‘Postvak in’-icoontje rechts bovenaan in 
de blauwe balk van je pagina. Klik op het bericht in je ‘Postvak in’ en je kunt reageren op het 
bericht met privébericht. Hieraan kun je eventueel foto’s of andere bestanden toevoegen. 
Gebruik de berichten-inbox alleen voor persoonlijke (consulaire) vragen of als je persoon-
lijke informatie met een fan moet uitwisselen. Voor de zichtbaarheid van je pagina kun je 
het beste reageren op vragen die onder een bericht op je fanpagina zijn geplaatst. 

Overzicht van je berichten in je 
‘postvak in’
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Voorbeeld van een bericht en 
mogelijke acties 

Ook anderen kunnen berichten op jouw tijdlijn plaatsen. Je kunt deze optie uitzetten, maar 
BZ adviseert om dat niet te doen. Geef anderen altijd de mogelijk om een bericht op je 
fanpagina te plaatsen. Berichten die door anderen op je pagina worden geplaatst, verschij-
nen niet in het nieuwsoverzicht van je fans. 



Do’s and don’ts
Hoofdstuk 4
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Een fanpagina maken is één ding, ervoor zorgen dat je fanpagina ook aanslaat en de juiste 
doelgroep weet te bereiken, is een andere. Een gouden formule voor een effectieve 
fanpagina is moeilijk te geven; de resultaten van de inzet zijn afhankelijk van veel factoren, 
die van geval tot geval kunnen uiteenlopen. In dit hoofdstuk worden een paar tips en trucs 
genoemd die kunnen leiden tot een optimale fanpagina. Allereerst tekst en uitleg over 
EdgeRank, een tool waarmee Facebook de populariteit van je pagina indexeert.

4.1 EdgeRank

De kans bestaat dat je als gebruiker van Facebook overspoeld wordt met content van 
pagina’s waar je fan van bent. EdgeRank is een algoritme waarmee Facebook bepaalt of een 
update wordt aangemerkt als belangrijk nieuws of niet. Door een EdgeRank-score te geven 
aan content gedeeld door fanpagina’s beschermt Facebook gebruikers tegen information 
overload. Content van pagina’s of van profielen waarmee interactie is geweest (in de vorm 
van een reactie/comment, like, tag) scoort op de EdgeRank en wordt sneller weergegeven in 
het nieuwsoverzicht van je fans. 

Alleen de updates van pagina’s met de hoogste EdgeRank score worden standaard getoond 
als zogeheten ‘Topverslagen’. Niet alle Facebookgebruikers zijn zich bewust van deze 
standaardinstelling. Op je nieuwsoverzicht kun je aangeven welke berichten ‘Topverslagen’ 
of ‘Meest recent’ Facebook moet tonen. Dat kan op een fanpagina, maar ook op je 
persoonlijke profiel. Klik linksboven op het pijltje achter ‘Nieuwsoverzicht’, en kies de 
gewenste manier van sorteren. 

Sorteer je nieuwsoverzicht op 
topverslagen of meeste recente 
berichten 

Facebook maakt gebruik van een algoritme om te bepalen of topverslagen in je nieuwsover-
zicht worden getoond. Dit hangt af van verschillende factoren; zoals het aantal reacties, wie 
het bericht heeft geplaatst en het type bericht (een foto, video, statusupdate). Kies je voor 
’Meest recent’, dan verschijnen de berichten in de volgorde waarin ze zijn geplaatst. 

Wat verhoogt jouw EdgeRank?
• Likes;
• Reacties;
• Links in je bericht;
• Foto’s in je bericht.

Vooral vind-ik-leuks en reacties verhogen je EdgeRank. Hiermee geven anderen namelijk 
aan dat het relevante content betreft; precies wat Facebook belangrijk vindt. Het gebruik 
van links en foto’s werkt ook bevorderlijk omdat mensen dit leuker vinden dan berichten 
met alleen tekst. Kijk maar eens naar Albert Heijn of Hema op Facebook: zij posten bijna 
nooit iets zonder foto, laat staan zonder link! Plaats daarom bij voorkeur altijd een link en/
of foto of video bij je bericht.  

N.B.: Het gaat er niet om of er veel of geen likes of reacties zijn op één specifiek bericht. Het 
gaat er om hoe regelmatig er interactie is met een fanpagina – door jou, je vrienden en 
Facebookgebruikers in het algemeen. EdgeRank onthoudt ook hoe andere, eerdere 
berichten het doen. Like je bijvoorbeeld vaak berichten op de pagina’s van BZ, dan zie je 
deze berichten in je nieuwsoverzicht. Doe je dit nooit, dan zie je deze berichten op een 
gegeven moment niet meer in je nieuwsoverzicht.
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Wat verlaagt jouw EdgeRank?
Plaatsen via een tool: plaats dus liever niets via programma’s en online software als Hootsuite 
of Sproutsocial. Bij voorkeur alleen rechtstreeks via Facebook zelf. Hetzelfde geldt voor 
berichten die klaar staan in het ‘Shared Content System Hippo’ van BZ. Heb je niet dagelijks de 
tijd om je fanpagina te beheren, plan dan berichten vooruit of werk vanuit een app. Het is dus 
niet per se slecht, maar in ieder geval beter om direct via Facebook berichten te plaatsen. 

Tip: plan je berichten vooruit met behulp van het klokje. Je vindt dat linksonder in het venster 
wanneer je een bericht maakt;

- Berichten blijven plaatsen die niemand leuk vindt: als je dit blijft doen verdwijn je op een 
gegeven moment uit alle nieuwsoverzichten. 

 N.B.: Reageren fans nooit meer op berichten die je op je fanpagina plaatst, dan zullen je 
fans je berichten ook steeds minder zien;

- Te weinig berichten plaatsen: plaats minimaal twee tot drie keer per week zodat je 
– opnieuw – relevant blijft. 

4.2  Zorg voor exclusieve content

Alles draait om content! Maak gebruik van een contentplan en breng in kaart over welke 
onderwerpen je de komende maand gaat communiceren. Analyseer je content met behulp 
van Facebook statistieken. Kijk goed wat mensen waarderen, welke berichten likes krijgen 
en op welke berichten wordt gereageerd. Probeer een verhaal te vertellen. Gebruik bij 
voorkeur één voertaal voor je fanpagina. Fans vinden het leuk om exclusief materiaal te 
zien; Facebook beloont dat door middel van EdgeRank (zie 5.1). Je kunt best persberichten 
en persfoto’s aanbieden die ook op de website staan (maar dan in aangepaste vorm), maar 
bedenk vooral ook originele en exclusieve content voor je fanpagina, zoals:
• Zorg dat je fans als eerste op de hoogte zijn; deel nieuws en beeld op Facebook voordat 

het ergens anders staat;

Klik op het klokje om je bericht

in te plannen 

Typ het bericht en vul de gewenste 
datum en tijd in
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• Fotografeer af en toe een gebeurtenis met je mobiele telefoon in een bijzondere of 
onverwachte omgeving; 

• Laat zien wat er achter de schermen gebeurt bij jouw post, directie of project; 
• Een vaste rubriek, bijvoorbeeld ‘It’s Dutch, Weekly innovation’; 
• Varieer met verschillende soorten berichten: tekst, foto, video, mijlpaal, externe link  

en events; 
• Plan je berichten vooruit, zodat je ook in de avonduren en in  het weekend actief bent. 

4.3  Interactie

Op Facebook zend je niet alleen, je geeft aan ook open te staan voor interactie. Dat 
betekent: discussies op gang brengen, reageren op berichten en vragen van je fans. Ga zelf 
op zoek naar de oplossing en zeg dat je er later op terug komt, of verwijs mensen met 
ingewikkelde vragen door naar een relevant e-mailadres van BZ, je post of naar het 
telefoonnummer 1400 of rijksoverheid.nl. 
Interactie ontstaat door het tonen van interesse en door een call to action toe te voegen aan je 
berichten. Hierbij kun je verschillende vormen gebruiken: 

Voorbeeld van exclusieve content 
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Do’s en don’ts

• Vraag direct naar feedback op beleid of op Facebookactiviteiten.
- Dit is het nieuwe beleid. Wat vind jij hiervan?
- We zijn nu een maand op Facebook. Wat vind je van onze fanpagina? Mis je iets?

• Stel aan je fans voor om een statusupdate te ‘liken’ - als ze het er mee eens zijn.
- Like deze post als jij ook vindt dat...

• Deel een (veilig) statement en vraag wie het hiermee eens/oneens is. 
- [Statement] Eens? Of oneens?

• Vraag de fans om een zin af te maken:
-  Ik vind … wel/niet belangrijk omdat ...?

• Stel een retorische vraag:
-  “Wie wil er niet iedere dag filevrij naar zijn werk rijden?”

• Om je volgers aan het denken te zetten én makkelijker reacties los te maken (dan 
bijvoorbeeld bij directe vragen) kun je ook een vraag stellen waarin het antwoord al 
besloten ligt.

Voorbeeld van een call to action
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De reacties die je krijgt kun je op twee manieren inzichtelijk maken; door te sorteren op 
meest populair of op meest recent. De standaard instelling is ‘Populairste reacties’. Wil je 
liever de meest recente reacties bovenaan, klik dan rechtsboven het rijtje reacties onder je 
post op ‘Populairste reacties’ en kies ‘Recente activiteit’.

4.4  Modereer

Wanneer je start met het plaatsen en delen van content op je fanpagina, is het verstandig je 
tijdlijn goed te modereren. Het is aan te raden om je als beheerder van een fanpagina 
transparant op te stellen en open te staan voor ideeën en reacties. Pas dan bouw je een 
relatie op met je fans. Zij moeten in staat zijn om berichten, foto’s en/of video’s op je tijdlijn 
te plaatsen, modereer daarom je tijdlijn als volgt: ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > 
‘Mogelijkheid om te plaatsen’. Door je tijdlijn open te stellen, bied je ruimte voor ideeën en 
reacties van anderen. 

Voorbeeld van een follow-up 
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Do’s en don’ts

Moderatie is gewenst wanneer er veel interactie is en de huisregels regelmatig geschonden 
worden. Je houdt beter de regie over wat er op je fanpagina verschijnt, door in te stellen dat 
je een e-mail krijgt als iemand een reactie plaatst op een paginabericht. 

Tip: maak een apart e-mailadres aan voor je notificaties; dan scheid je deze van je werk-e-
mails. Zo heb je altijd overzicht en kun je snel reageren. Gebruik op je smartphone de app 
‘Facebook Pages’ om direct te zien wat er op je fanpagina gebeurt.

Filter voor grof taalgebruik
Een andere optie is om de spamfilter van Facebook in te schakelen. Je kunt aangeven of je 
grof taalgebruik op je pagina wilt blokkeren en in welke mate. De woorden en woordgroe-
pen die het meest als aanstootgevend zijn gerapporteerd door de Facebook community 
dienen als basis.

Dit vind je in Instellingen > Algemeen > Filter voor grof taalgebruik. Als je het filter niet op 
‘uit’ wilt hebben kun je kiezen voor ‘Gemiddeld’ of ‘Sterk’. Reacties die hierdoor in de 
spamfilter terechtkomen worden als verborgen op je fanpagina weergegeven. Je kunt deze 
alsnog goedkeuren door op ‘weergeven’ te klikken.

Paginamoderatie
Om ongepaste inhoud tegen te gaan, kun je ook zelf trefwoorden toevoegen die je niet op je 
fanpagina wilt zien. Als een van deze trefwoorden in een bericht of reactie worden gebruikt, 
wordt de inhoud automatisch als spam gemarkeerd en als verborgen op de fanpagina 
getoond. Via de functie ‘Paginamoderatie’ stel je woorden in die moeten worden 
geblokkeerd.

BZ raadt aan het modereren van de fanpagina vooral zelf te doen en alleen als het echt niet 
anders kan de spamfilter (op gemiddeld) aan te zetten. Facebook blokkeert namelijk 
automatisch mensen op basis van hun reacties die in de spamfilter terechtkomen. En dit 
kan dus ook ten onrechte zijn. Het blijft een machine die alleen kijkt naar woorden en niet 
naar context, je zult het dus zelf moeten blijven controleren.

4.5  Wees persoonlijk

Tutoyeer niet zomaar op Facebook. Kijk goed naar je doelgroep. Wanneer de fanpagina 
vooral gericht is op jongeren - of veel jongeren als fans heeft - , kun je wellicht wel 
tutoyeren; zij voelen zich niet aangesproken door ‘u’. Denk hierover na met je team. 
Wanneer je reageert op een bericht van een fan tag je de naam van de persoon of pagina 
waar je op reageert. Dus bijvoorbeeld: Hi, @Nicole: …. Facebook doet automatisch suggesties 
voor de naam van die persoon. Selecteer de juiste link (wees er zeker van de je de officiële 
pagina hebt bij bekende personen of merken) en de persoon of fanpagina ziet je bericht als 
reactie verschijnen. Zo maak je sneller contact. 

Een antwoord plaats je altijd als reactie en niet als een nieuw bericht. Op deze manier weten 
de andere fans aan welk bericht je refereert. Daarnaast komt een nieuw bericht als nieuwe 
update bij alle fans in het nieuwsoverzicht terecht. Een antwoord op een vraag van één fan 
hoeft niet relevant te zijn voor alle fans. Daarom is het prettig dat reacties alleen zichtbaar 
zijn onder de originele update.
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Je kunt er ook voor kiezen om met je eigen (voor)naam of initialen te reageren – zodat de 
fans weten met welke beheerder ze in gesprek zijn. Mocht je je naam gebruiken; houd dan 
rekening met jouw privacy. In het kader van privacy kun je binnen jouw afdeling ook kiezen 
om afgesproken initialen te gebruiken.

4.6  Update met beleid

Let op de kwaliteit en relevantie van je berichten. Update jouw fanpagina op regelmatige 
basis, maar ook weer niet té vaak. In het uiterste geval kan dit irritatie opwekken en leiden 
tot fans die jouw fanpagina ‘disliken’ of jouw berichten verbergen in hun nieuwsoverzicht.

Tag de pagina in je reactie
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4.7  Trek aandacht

Schrijf korte teksten. Lange teksten in het nieuwsoverzicht zetten niet aan tot lezen. 
Facebook plaatst automatisch een ‘Lees meer’-link na circa 36 woorden, mocht een tekst 
wel aan de lange kant zijn. Plaats zoveel mogelijk een afbeelding, link of video bij de tekst. 
Dit trekt aandacht; berichten met een afbeelding vallen beter op.  

4.8  Maak gebruik van foto’s en video’s

Foto’s zeggen meer dan duizend woorden. Gebruik foto’s voor je statusupdates, maar maak 
ook gebruik van fotoalbums. Albums voegen meer toe, omdat fans hier zelf actief doorheen 
kunnen bladeren. Maak bijvoorbeeld een fotoalbum voor een evenement of beleidsthema. 
Ook video’s trekken veel aandacht. Nieuw in Facebook is dat video’s direct afspelen wanneer 
je er langs scrolt in de tijdlijn van een profiel of pagina. Je kunt een video als bestand 
uploaden of een link naar een video op YouTube in een bericht plaatsen. 

N.B.: Bedenk dat steeds meer Facebookgebruikers via hun smartphone je fanpagina 
bekijken. Reden te meer om je content te sturen op beeld en teksten beknopt te houden.

Verrijk je fanpagina met de omslagfoto. De omslagfoto is groot en staat altijd bovenaan. Dit 
is dus een goed instrument om de aandacht te trekken en je fanpagina de juiste uitstraling 
te geven. Omslagfoto’s mogen niet bedrieglijk of misleidend zijn en geen inbreuk maken op 
auteursrecht. Ook moeten ze voldoen aan de Paginavoorwaarden zoals gesteld door 
Facebook: https://www.facebook.com/page_guidelines.php.

Voorbeeld van foto’s

Do’s en don’ts
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Extra tip: Wissel regelmatig van omslagfoto door bijvoorbeeld in te spelen op de actualiteit. 
Dit zorgt voor extra zichtbaarheid en interactie.
 

4.9  Werk met lijsten

Met lijsten kun je op Facebook interesses en vrienden organiseren (zie ook hoofdstuk 2). Zet 
relevante pagina’s in een lijst of volg de BZ lijsten. 

4.10  Tussentijdse evaluatie

Verschillende doelgroepen en doelstellingen vragen om een andere aanpak. Er is geen 
standaardformule voor een succesvolle BZ-Facebookpagina. Denk dus goed na over wat je 
wilt bereiken, probeer af en toe iets uit en evalueer (tussentijds) je doelstellingen. Bekijk 
regelmatig de paginastatistieken en beoordeel wat goed werkt en wat niet. Bepaal vervol-
gens hoe je verder gaat. Misschien is het nodig om je accenten te verleggen.  

4.11  Wees relevant

Vraag je bij elk bericht af of deze voldoende te maken heeft met BZ en of het bericht relevant 
is voor je fans. Maak vooraf duidelijk afspraken met medebeheerders aan welke voorwaar-
den een bericht moet voldoen. 

Don’ts

4.12  Verwijder geen berichten of reacties  
 
Verwijder in principe geen berichten of reacties en stel je fanpagina open voor reacties van 
fans. Berichten of reacties verwijderen doe je alleen wanneer deze ingaan tegen de 
BZ-huisregels. In de disclaimertab die voor BZ-pagina’s is ontwikkeld staan de huisregels. 
Door de disclaimer aan je fanpagina toe te voegen behoud je het recht om bepaalde type 
berichten en reacties te verwijderen. Verwijs hiernaar in de infotab van je fanpagina.  

4.13  Vul je tijdlijn niet (alleen) met Tweets
 
Bedenk dat Twitter, een blog of een website elk andere doelen hebben en kopieer dus niet 
elk bericht een op een naar de verschillende kanalen. Eventueel kun je selectief tweets op je 
fanpagina plaatsen. Bedenk bij iedere tweet of deze Facebookwaardig is. Een instructie 
hiervoor is beschikbaar in de online toolkit. 

4.14  Kopieer geen ideeën 
 
Haal gerust je inspiratie van andere Facebookpagina’s, maar probeer altijd origineel te 
blijven. Dus neem geen ideeën letterlijk over, zeker niet uit dezelfde sector.



Werken met tabbladen en 
apps (tabs)

Hoofdstuk 5
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Tabbladen en apps vind je onder de omslagfoto van je fanpagina. Aan een nieuwe pagina 
worden automatisch tabbladen toegevoegd. Deze navigeren naar bepaalde delen van je 
fanpagina, zoals foto’s en evenementen. Apps worden gemaakt door externe ontwikkelaars. 
Je kunt ze toevoegen aan je fanpagina. Heb je eenmaal zo’n externe app toegevoegd, dan 
verschijnt deze als tab op je pagina.

Met tabbladen en apps kun je onder andere:
- Informatie verstrekken;
- Promotionele activiteiten ontwikkelen;
- Foto’s en video’s delen.

5.1  Waarvoor gebruik je tabbladen en apps?

Facebooktabbladen zoals evenementen en foto’s helpen je om sneller te navigeren naar 
bepaalde informatie binnen je eigen fanpagina. Apps op Facebook zijn interactieve scher-
men, toepassingen en acties die je uitgebreidere gebruikerservaringen bieden door middel 
van bijvoorbeeld games en handige functies, zoals het delen van video’s en foto’s via speciale 
apps van Youtube en Flickr. 
Een zelfontwikkeld scherm - dat buiten Facebook is gemaakt en gehost, maar als een 
onderdeel van je eigen fanpagina wordt getoond - wordt een custom app (of tab) genoemd. 
Deze externe apps zijn naar eigen inzicht te ontwikkelen. Dit gebeurt vrijwel altijd via een 
bureau. 

5.2  Toevoegen, koppelen en beheren

Tabbladen/apps beheren, toevoegen of verwijderen:
• Klik onder je omslagfoto op ‘Meer’; 
• Kies onderaan in het dropdownmenu ‘Tabbladen beheren’; 
• Hier kun je door te slepen tabbladen rangschikken (je ziet alleen de eerste vier direct in 

beeld) of;
• door te klikken op ‘Tabbladen toevoegen of verwijderen’ kom je bij Instellingen > Apps;
• Daar kun je je huidige apps verwijderen en voorgestelde standaard-apps kiezen. 

Beheren van tabbladen en apps 
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Werken met tabbladen en apps (tabs)

Apps toevoegen:
• Ga naar de tijdlijn;
• Vul in het zoekveld de naam van de app:
• Klik op de app die je wilt toevoegen (let op de toevoeging ‘Tab’ of ‘Page app’*) onder ‘Apps’;
• Klik op ‘Install application’;
• Selecteer de juiste fanpagina(‘s) wanneer je meerdere pagina’s beheert;
• De tab is direct beschikbaar in het uitklapmenu bij je andere tabs. 

In de app vind je een knop of link met ‘Add page tab’ of vergelijkbare tekst. Dat hangt af van 
de vormgeving van de app zelf; veel ontwikkelaars hebben hun eigen installatieprocedure. 

*N.B.: De benaming app of tab is nogal verwarrend. Technisch gezien is het een externe 
‘applicatie’ (app) die je installeert binnen de Facebookomgeving. Eenmaal daar vind je hem 
terug als tab(blad). Vandaar dat je ze vindt onder de noemer ‘apps’ en toch individueel soms 
‘tab’ worden genoemd. 

Zoals ook vermeld bij hoofdstuk 2.8, houd je privacy goed in de gaten. Wees je ervan bewust 
dat er ook aanbieders van apps zijn met vooral commerciële bedoelingen. De kans bestaat 
dat je met het toevoegen van een app ook ongewenste reclame binnenhaalt. Kijk daarom 
zorgvuldig of de aanbieder betrouwbaar is, als indicatie kun je kijken of de voorgestelde app 
veel frequente gebruikers heeft; dat is doorgaans de app van de officiële bron.

Tabbladen rangschikken

Apps toevoegen en beheren
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YouTube, Flickr en Twitter koppelen

YouTube:
• Tik YouTube in je zoekbalk;
• Kies YouTube Tab onder het kopje ‘Apps’;
• Klik op ‘Install Application!’;
• Kies de pagina(‘s) waaraan je de app wilt toevoegen;
• Klik op ‘Add Page Tab’;
• Binnen enkele seconden volgt directe installatie;
• In het administrator panel van de app kun je aangeven welke YouTube-account je wilt 

laden;
• Bevestig met ‘Save settings’.

Kies de pagina waar je de app aan 
wilt toevoegen

Kies de pagina waar je de app aan 
wilt toevoegen

Flickr:
• Zoek Flickr in je zoekbalk;
• Kies Flickr Tab onder ‘Apps’;
• Klik op ‘Install Application!’;
• Kies de pagina(‘s) waaraan je de app wilt toevoegen;
• Klik op ‘Add Page Tab’;
• Binnen enkele seconden volgt directe installatie;
• In het administrator panel van de app kun je aangeven welke Flickr-account je wilt laden;
• Bevestig met ‘Save settings’.

Twitter:
Wil je je tweets direct publiceren op Facebook? Dat kan, maar we adviseren om dat niet te 
doen vanwege het negatieve effect op je EdgeRank. Een alternatief, plaats selectief tweets 
op je fanpagina met behulp van de ‘Selective Tweets’ app. 
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Werken met tabbladen en apps (tabs)

Dat gaat zo:
• Ga naar Facebook;
• Typ in het zoekveld ‘Selective Tweets’ in;
• Selecteer de App ‘Selective Tweets’;
• Vul je Twitter-gebruikersnaam in en klik op ‘Save’.
Voeg vervolgens #fb aan de tweets toe die je op je fanpagina wilt publiceren. 

Wil je toch je tweets direct op je fanpagina publiceren, dan zijn er twee opties. Je kunt in je 
instellingen/settings van je Twitter-account aangeven dat je Facebook aan je Twitter-
account wilt koppelen: onderaan klik je op ‘Sign in to Facebook and connect your accounts’. 
In het schermpje dat dan verschijnt klik je op ‘Aanmelden met Facebook’. Geef de gewenste 
toestemmingen aan en klik op ‘Save changes’ in je Twitter-instellingen. 
Of installeer de Twitter Tab op je pagina (zie de uitleg hierboven bij YouTube of Flickr). 
Het is ook mogelijk om Facebookberichten direct op Twitter te plaatsen. Dit raden we ten 
zeerste af omdat een Facebook bericht langer is dan 140 tekens en dus automatisch wordt 
afgekapt. Dit wordt niet gewaardeerd door Twittergebruikers. 

App-instellingen wijzigen
Je kunt de instellingen van je app aanpassen, apps verwijderen en de volgorde van zichtbaar-
heid van de tabs onder je omslagfoto veranderen. 

De volgorde van tabs veranderen
Klik onder je omslagfoto op de laatste tab met ‘Meer’. Hier kun je door te klikken op een 
tabblad, het laatste tabblad vervangen door het tabblad waar je op hebt geklikt (je ziet 
alleen de eerste vier direct in beeld). Om tabbladen verder naar voren te schuiven klik je op 
de laatste tab met ‘Meer’ en dan op ‘Tabbladen beheren’. Door te tabbladen naar boven of 
beneden te slepen kun je de volgorde veranderen. De eerste twee tabs zijn altijd ‘Tijdlijn’ 
(een soort homebutton) en ‘Info’. Deze kun je niet verplaatsen.
   
App-naam wijzigen
Ga naar ‘Instellingen’ (boven je omslagfoto) > ‘Apps’. Voor iedere app kun je de ‘Instellingen 
bewerken’. Vul de aangepaste naam in het tekstveld bij ‘Aangepaste tabbladnaam’ in en klik 
op ‘Opslaan’. 

N.B.: Je kunt alleen de namen wijzigen van apps die je zelf hebt toegevoegd.

App-naam wijzigen 
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Tab verwijderen
Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Apps’ en klik op het kruisje helemaal rechts achter de app die je wilt 
verwijderen. Bevestig je keuze in het venster ‘Toepassing verwijderen’ door op ‘Verwijderen’ 
te klikken.

Icoon toevoegen
De iconen van de tabs op je fanpagina zie je alleen in de linker kolom, naast je tijdlijn. De 
mate waarin je dat icoon kunt aanpassen, of je eigen icoontje kunt toevoegen, is afhankelijk 
van de ontwikkelaar/aanbieder van de app. In de praktijk houdt dat in dat je het in het ene 
geval gemakkelijk wel kunt aanpassen, en in het andere – zoals bij speciaal ontwikkelde 
campagne-apps – dit door een developer moet laten doen.
Zelf een icoon aanpassen? Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Apps’ en klik op de link ‘Instellingen 
bewerken’. Klik vervolgens op ‘Wijzigen’ achter ‘Aangepaste afbeelding voor tabblad:’. Ga 
naar ‘Afbeelding’ > ‘Bewerken’. Dan kun je een JPG-, GIF- of PNG-bestand uploaden dat als 
icoon dient (max. 111 x 74 px en 1 MB). In de online toolkit staan een aantal standaard BZ 
iconen. 

N.B.: Je kunt alleen iconen van externe apps aanpassen.

Aangepaste afbeelding uploaden



Hoofdstuk 6
Resultaten meten
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Wil je de content van je fanpagina goed afstemmen op de behoefte van je fans, dan is het 
belangrijk om te monitoren wat een bericht teweeg brengt. Hoe groot het bereik is, wie je 
fanpagina bezoeken en wat ze daar doen. 
Facebook biedt gratis statistieken waarmee je deze vragen kunt beantwoorden. Heeft je 
fanpagina meer dan 30 fans, dan krijg je van Facebook inzicht in de statistieken van je 
fanpagina. Deze vind je boven de omslagfoto onder ‘Statistieken’.

Facebook statistieken geven antwoord op vragen als:
• Wie vinden mijn pagina leuk?;
• Wat is de ontwikkeling van mijn pagina Vind-ik-leuks?;
• Wat is het bereik van mijn berichten?;
• Hoeveel mensen (fans) zien mijn berichten?;
• Welke berichten / onderwerpen hebben een hoog, gemiddeld en laag bereik?;
• Welke berichten / onderwerpen hebben een hoge mate van betrokkenheid (in de vorm 

van likes, reacties, delen)?;
• Wie zijn mijn fans en wanneer zijn ze actief op Facebook?;
• Waar komen mijn fans vandaan?;
• Welk tabblad wordt het meest bezocht?

Natuurlijk kun ook rechtstreeks aan je fans vragen welke content ze wensen op je 
fanpagina.

Op de tijdlijn van je fanpagina zie je links onder je profielfoto hoeveel Pagina-vind-ik-leuks 
je pagina in totaal heeft. Aan de rechterzijde naast de omslagfoto zie je de prestaties van de 
huidige week: Pagina-vind-ik-leuks, Berichtbereik en het aantal ongelezen meldingen en 
berichten. Uit deze gegevens kun je afleiden of de Edgerank van je fanpagina goed is of niet. 

Als voorbeeld nemen we de Facebookpagina van de Nederlandse ambassade in Berlijn 
‘Botschaft der Niederlande in Deutschland’. Deze pagina heeft 1.833 fans. Onder de 
statusupdate hieronder staat: 2.160 bereikte personen. Het aantal mensen dat het bericht 
heeft gezien of gelezen, kan ook hoger zijn dan het totale aantal fans van je fanpagina. Dit 
komt doordat mensen het bericht liken, delen of reageren. 

De statistieken geven inzicht in het bereik van een bericht. Als je met je muis naar 
‘Berichtbereik’ gaat dan zie je hoeveel mensen het bericht organisch (jouw fans) of viraal 
(via ‘delen’, ‘liken’ en ‘reageren’) jouw bericht hebben gezien. Op basis van deze gegevens 
kun je beslissen of je een bericht wilt promoten.(zie hoofdstuk 7)

Bekijk hier de statistieken van je 
pagina 
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Resultaten meten

Onder het bericht zie je dat  
2.160 personen zijn bereikt 

6.1  Fans

Het is interessant de ontwikkeling van het aantal fans van je pagina te volgen. Dat kan op 
verschillende manieren. Je vindt de informatie die je zoekt via ‘Statistieken’ > ‘Personen’. 
Daar zie je de demografische samenstelling van je fans; qua leeftijd, verhouding man-
vrouw, land en woonplaats. Je kunt nog specifieker informatie bekijken door te klikken op 
‘Mensen die zijn bereikt’ (Het aantal mensen waaraan je bericht is getoond in de afgelopen 
28 dagen) of ‘Betrokken personen’ (Personen die in de afgelopen 28 dagen je berichten leuk 
hebben gevonden, reacties op je berichten hebben geplaatst of je berichten hebben 
gedeeld, of interactie op je pagina hebben gehad).
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Een andere optie is te vinden via ‘Statistieken’ > ‘Vind-ik-leuks’. Hier vind je hoeveel 
vind-ik-leuks er bij zijn gekomen, welke daarvan betaald zijn en hoeveel er af zijn gegaan. 
Ook kun je de herkomst van je vind-ik-leuks vinden.
Door met je cursor boven een grafiek te zweven verschijnt er extra informatie waarmee je 
heel specifiek per dag kunt zien wat er is gebeurd.

Onder statistieken > personen zie  
je de demografische gegevens en 
herkomst van je fans 

Netto aantal vind-ik-leuks

6.2  Bereik

Als beheerder van een fanpagina wil je niet alleen een zo groot mogelijk bereik, maar vooral 
een zo effectief mogelijk bereik. In de inleiding is al kort uitgelegd hoe je dit snel kunt 
bekijken. Je kunt dit ook uitgebreider analyseren.
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Resultaten meten

Om te beginnen geeft de tab ‘Overzicht’ je al veel inzicht. Hier zie je:
• Het totaal aantal ‘Pagina-vind-ik-leuks’ en de ontwikkeling ervan in de huidige, ten 

opzichte van de voorgaande week;
• Het bereik van je berichten en de ontwikkeling ervan in de huidige week ten opzichte van 

de voorgaande week;
• Het aantal acties, oftewel het aantal unieke personen dat met je fanpagina bezig is 

geweest: liken, reageren, inchecken, delen, een bericht op je pagina plaatsen, reageren 
op een evenement, je pagina taggen in een bericht/foto. Dat kunnen dus ook niet-fans 
zijn, maar vrienden van je fans;

• Je vijf laatste berichten met per stuk informatie over type, doelgroep, bereik en 
betrokkenheid. 

Vooral ‘Bereik van bericht’ en ‘Acties’ zijn belangrijk. Hieraan kun je zien hoeveel van je fans 
daadwerkelijk met je fanpagina bezig zijn. Heb je bijvoorbeeld duizend fans en slechts 100 
‘betrokken personen’, dan kun je je afvragen of je de juiste content plaatst. Ook je totale 
bereik per week is nuttige informatie. Deze twee cijfers geven een goede indicatie van de 
activiteit van een pagina die met de EdgeRank correspondeert (zie 5.1 EdgeRank). Probeer 
deze cijfers dan ook altijd te vergroten.

Onder het tabje ‘Statistieken’ > ‘Bereik’ kun je meer specifiek informatie vinden over het 
aantal mensen dat je berichten ziet en op welke manier (organisch of betaald), en in welke 
mate ze met je fanpagina ‘bezig zijn’ (die interacteren met je fanpagina). 
Met deze gegevens heb je dus handige tools in handen om te analyseren hoe je fanpagina 
het doet.

Bereik van je berichten 

6.3  Berichten

Je kunt heel specifiek zien welke berichten het goed deden in een bepaalde  periode. Het 
bereik vind je - zoals hierboven uitgelegd - bij elk bericht, maar je kunt hiervan ook een 
overzicht, inclusief de betrokkenheid, bekijken. Dit vind je bij de tab ‘Overzicht’ > ‘Je 5 
recentste berichten’. Wil je meer dan de eerste vijf berichten bekijken dan klik je op ‘alle 
berichten weergeven’ of je gaat direct naar ‘Statistieken’ > ‘Berichten’ > ‘Alle gepubliceerde 
berichten’.

Hier vind je alle berichten die je de afgelopen drie maanden hebt verzonden. Je kunt deze 
sorteren op datum, bereik en op betrokkenheid door naar keuze te klikken op respectieve-
lijk ‘Gepubliceerd’, ‘Bereik’ of ‘Betrokkenheid’. Door te sorteren op datum krijg je een 
overzicht van de berichten in volgorde van nieuw naar oud. Door op ‘Bereik te klikken zie je 
bovenaan de berichten die het meeste bereik opleverden. Hier heb je twee opties: de 
vergelijking tussen betaald en niet-betaald bereik, of het bereik op basis van fans versus 
niet-fans. Ook bij betrokkenheid zijn er twee mogelijkheden: ofwel je sorteert op ‘Klikken 
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Overzicht van bereik en betrokken-
heid per bericht

op berichten’ (actie) ofwel op ‘Vind-ik-leuks, reacties en gedeelde items’ (interactie). 
Handige input voor wanneer je je analyse doet, het biedt je inzichten voor het uitsturen van 
nieuwe berichten.

Boven dit overzicht vind je een grafiek die aangeeft op welke tijdstippen je fans online of 
minder vaak online zijn. Hierop kun je je berichtgeving afstemmen zodat je de kans 
vergroot dat je berichten gezien worden. Wanneer je met je muis over de specifieke dagen 
gaat zal je zien dat je ook informatie krijgt over hoe het aantal fans over die dag verdeeld is. 
Dat zelfde kun je doen bij de grafiek eronder, ‘tijden’, waar je ziet hoeveel fans potentieel 
per uur actief zijn. 
Via ‘Berichttypen’ kun je zien welke type bericht (met een link, alleen tekst of met een foto) 
het hoogste bereik heeft of voor de meeste betrokkenheid zorgt.
Bij ‘Topverslagen van pagina’s die je bekijkt’ kun je fanpagina’s toevoegen om in de gaten te 
houden. Bijvoorbeeld om te zien hoe andere Nederlandse ambassades of juist andere 
buitenlandse ambassades in jouw stad het doen. Deze vind je ook bij ‘Statistieken’ > 
‘Overzicht’ > ‘Pagina’s om in het oog te houden’.
 

6.4 Bezoeken

Via ‘Bezoeken’ onder ‘Statistieken’ krijg je meer inzicht in de activiteit op je fanpagina. Je 
ziet hoe vaak je fanpagina en de daar bijhorende tabbladen zijn bezocht in de afgelopen 
maand. Je ziet hoe vaak er vermeldingen of berichten van anderen zijn geweest op je 
pagina, en ten slotte is er een grafiek die je meer inzicht geeft over de manier (externe 
verwijzingen) waarop bezoekers op jouw fanpagina zijn gekomen: bijvoorbeeld via 
YouTube, Google et cetera. 
Wil je een andere periode bekijken dan de afgelopen maand – wat de standaardinstelling is 
– kies dan zelf een andere tijdsspanne: rechtsboven bij de kalendertjes met ‘Start’ en 
‘Einde’. Je kunt ongeveer drie jaar terug in de tijd, afhankelijk van hoe lang geleden je 
fanpagina is opgericht.
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Resultaten meten

6.5 Statistieken exporteren

Om echt het maximale uit de door Facebook verzamelde data van je fanpagina te halen, is er 
de optie om statistieken te downloaden. Dit kan in de vorm van een excelsheet of als 
csv-bestand (kommagescheiden). De gegevens in deze download zijn zeer uitgebreid. Per 
bestand zijn er meerdere tabbladen met cijfers over bijvoorbeeld: het aantal unieke 
bezoekers per week, het aantal mensen dat je paginaberichten heeft gezien (verdeeld in 
hoeveel keer mensen je berichten hebben gezien) of het aantal personen dat over je pagina 
praat (gesorteerd op verslagtype: fan, mention, page post et cetera). Je kunt nog dieper gaan 
door gegevens op berichtniveau te downloaden.
Het vergt wat moeite de cijfers te doorgronden en te interpreteren, maar je kunt er wel 
nuttige informatie uithalen over de prestaties van je fanpagina en hoe je daar verbeteringen 
in kunt aanbrengen.

Wil je je statistieken exporteren? Ga naar ‘Statistieken’ en klik dan rechtsboven op 
‘Exporteren’. Vervolgens krijg je een scherm met een aantal keuzes. Allereerst bepaal je de 
periode (‘Gegevensbereik selecteren’); kies je niets, dan krijg je automatisch de laatste 
maand. Vervolgens kun je kiezen tussen ‘Oud’ en ‘Nieuw’, Facebook heeft de statistiekenpa-
gina in 2013 aangepast, maar je kunt nog steeds kiezen voor de oude settings. We adviseren 
de nieuwe te kiezen, deze ervaren we als duidelijker en overzichtelijker. Vervolgens maak je 
een keuze tussen gegevens op pagina- of op berichtniveau, kies je voor het laatste dan kun 
je elk gewenst datumbereik selecteren met een maximum van 500 berichten per keer. Ten 
slotte bepaal je welk bestandstype je verkiest en download je je statistieken. 

Overzicht aantal bezoeken en 
externe verwijzingen
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Gegevens exporteren 



Hoofdstuk 7
Promotie van fanpagina’s 
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Als je een fanpagina hebt gemaakt, is het niet vanzelfsprekend dat jouw doelgroep de 
fanpagina zelf direct vindt of je berichten ziet. Je kunt je fanpagina of de berichten die je 
verstuurt op een aantal manieren onder de aandacht brengen. Hierbij maken we onder-
scheid tussen onbetaalde en betaalde promotie.  

7.1  Onbetaald

Facebookbanner
Breng je Facebookpagina ook via je website onder de aandacht zodat bezoekers hieraan 
herinnerd worden en de pagina snel kunnen vinden. Je kunt via het CMS Hippo een banner 
laten plaatsen. 

Uitnodigingen
Je kunt ook publiek opbouwen door een uitnodiging via e-mail te sturen aan je fans. Heeft 
je fanpagina minder dan 5.000 vind-ik-leuks, dan kun je e-mailcontacten uitnodigen om je 
fanpagina leuk te vinden. Dit doe je door een bestand met contacten te uploaden en te 
importeren. 
• Je e-mailcontacten uitnodigen;
• Klik op ‘Publiek uitbreiden’ boven aan je pagina;
• Kies ‘Contactpersonen importeren’;
• Upload een bestand of kies een e-mailservice en volg de instructies op het scherm.
Facebook geeft aan je wachtwoord niet op te slaan als je dit doet, echter wel dat ze mogelijk 
jouw e-mailadressen inzetten om ‘mensen te helpen om op Facebook met elkaar in contact 
te komen’. Om dit te voorkomen kun je je geïmporteerde contactpersonen beheren.

N.B.: Je kunt contactpersonen maximaal vijf keer importeren, met een maximum van 7.000 
contactpersonen per dag per fanpagina.

Voorbeeld van een banner op de 
website  



| 76 |   

Promotie van fanpagina’s

Wanneer je bent ingelogd met een persoonlijk profiel kun je ook je eigen vrienden 
uitnodigen (‘Vrienden uitnodigen’).

Tip: Nodig de ontvangers van je digitale nieuwsbrief uit om zich aan te sluiten bij je 
fanpagina. Leg hier bij kort uit wat jij jouw publiek te bieden hebt op Facebook.

E-mail
Neem de naam van je fanpagina op in de footer van je e-mail handtekening:

Geef aandacht aan je fanpagina op fysieke locaties en evenementen
Offline communicatiemiddelen werken goed om je online kanalen te promoten. Zorg 
ervoor dat op alles wat je offline laat drukken of maken een verwijzing aanwezig is naar de 
Facebookpagina. In tekst of met een QR-code. Denk aan posters, advertenties in bladen, 
brochures etcetera. Maar ook via narrow casting en speciale, digitale social media-dash-
boards kun je veel bereik genereren. De laatste zijn speciaal ontworpen beeldschermen die 
op strategische plaatsen binnen een bedrijf of organisatie worden gehangen, denk aan 
receptie, wachtkamer en restaurant. Ze geven een actueel overzicht van de social media-
kanalen waarop het bedrijf of de organisatie actief zodat medewerkers en/of bezoekers zich 
bewust worden van die activiteit. 

N.B.: Zorg dat je een URL hebt geclaimd volgens de BZ-richtlijnen voordat je deze gaat 
promoten. Dat is een adres dat je makkelijk in je communicatie-uitingen kunt gebruiken. 
Zie hoofdstuk 3: pagina aanmaken e) URL. 

Sociale Media Atlas
Geef door aan com-online@minbuza.nl dat je fanpagina online is en zet de link (geclaimde 
URL) hiervan in een e-mail. Zij kunnen jouw fanpagina dan in de Sociale Media Atlas  
(http://socialemediagidsbz.nl/) zetten en in de ambassades Facebooklijst van Paul Frank.

Voorbeeld van een e-mail 
handtekening
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7.2  Betaald

Facebookadvertenties
Facebook is de laatste paar jaren steeds commerciëler geworden. Als gevolg is het steeds 
lastiger om zonder promotiebudgetten (organisch) je bereik te vergroten. Door te adverte-
ren op Facebook kun je personen bereiken die er voor jouw post toe doen, zodat je je beter 
bepaalde doelstellingen kunt behalen.

In advertenties op Facebook kun je mensen oproepen fan te worden of bepaalde evenemen-
ten promoten. Binnen Facebook kun je advertenties op zeer specifieke doelgroepen richten. 
Zo kun je bijvoorbeeld selecteren op locatie, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, oplei-
dingsniveau en interesses. Het is eenvoudig je boodschap af te stemmen op je doelgroep en 
aan bijvoorbeeld mannen een andere advertentie te tonen dan aan vrouwen. Wil je alleen 
vrouwen van 23 jaar die Europese Studies doen en lid zijn van AEGEE? Facebook biedt je die 
mogelijkheid. Het is aan te raden om te starten met een wat kleinere doelgroep waarop je 
jouw advertentie en landingspagina kunt testen.

Facebook maakt onderscheid tussen adverteerders met een budget boven en onder de 
30.000 US dollar (ca. 22.866 euro). Merken en organisaties met een beperkt advertentiebud-
get worden geacht zelf advertenties te maken*. Hierbij is geen directe support van Facebook 
mogelijk. 

*Advertenties maken
Ga naar www.facebook.com/ads/create om een advertentie of gesponsord verslag te maken. 
Hier word je door een proces van drie stappen geleid. Deze tool is speciaal ontwikkeld voor 
‘een leek’ en werkt heel intuïtief. Je doorloopt de volgende stappen:
• Geef je advertentie vorm. Bedenk een goeie tekst en selecteer de juiste afbeelding;
• Selecteer je publiek. Hier zijn veel mogelijkheden, zoals geslacht, leeftijdscategorie en 

interesses; 

Sociale Media Atlas 
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• Geef je campagne een naam (zo kun je deze gemakkelijk terugvinden in de statistieken), 
bepaal het budget dat je maximaal wilt uitgeven, en plan tot wanneer de advertentie 
loopt. 

Advertentieaccount
Aangezien advertenties ook betaald moeten worden heb je een advertentieaccount nodig. 
Om deze aan te maken op Facebook ga je naar: https://www.facebook.com/adsmanager. 
Om te betalen heb je een Paypal-account of creditcard nodig. Dit account is gekoppeld aan 
je persoonlijke profiel en niet overdraagbaar. Je kunt wél andere gebruikers toegang tot je 
advertentieaccount verlenen via de pagina ‘Instellingen’ in ‘Advertentiebeheer’. 

Budget bepalen
Het is mogelijk dat je van te voren budget vastlegt en dit gedurende de tijd aanpast. Je kunt 
proactief de advertenties afwisselen tussen CPC (cost-per-click) en CPM (cost-per-mille) om 
goedkopere klikken te verkrijgen. Bij het CPC-biedingsmodel betaal je per klik, terwijl je bij 
CPM betaalt voor iedere 1.000 vertoningen.

Verschillende soorten advertenties
Facebook biedt verschillende soorten advertenties: 
• Standaard-advertenties. In deze advertentie kun je zelf een tekst en afbeelding toevoegen. 

Je kunt hier bijvoorbeeld vragen aan mensen om je fanpagina te liken, of meer reclame te 
maken voor een actie. Hier heb je veel vrijheid in. 

• Pagina-advertentie: Deze advertentie om meer vind-ik-leuks voor je pagina te genereren 
wordt door Facebook gemaakt. Je kunt hier geen tekst aan toevoegen en als beeld wordt 
de omslagfoto van je fanpagina gebruikt. Dit werkt heel goed, omdat mensen vaak wel 
hun vrienden geloven; eerder dan een pagina. Deze advertentievorm is eigenlijk altijd 
aan te raden bij een bestaande fanbase van 100 personen. Ga naar ‘Publiek uitbreiden’ en 
kies voor ‘Pagina promoten’. Hierna zie je links een voorbeeld van hoe je advertentie 
eruit ziet op verschillende devices en rechts kun je je doelgroep definiëren, je budget en 
de looptijd bepalen. Je kunt ook dezelfde methode gebruiken om je website te promoten. 
Dat doe je met ‘Website promoten’.

• Gesponsorde verslagen (promoted posts). Dat is een bericht op je fanpagina die je als 
advertentie kunt inzetten. Heb je een bericht dat  je extra onder de aandacht wil brengen? 
Maak hier dan reclame mee en trek gebruikers aan op basis van de content. Het bericht 
zelf is de advertentie, deze wordt niet volledig weergegeven, maar afgebroken met ‘…’. 
Rechtsonder elk bericht vind je een blauwe knop met ‘Bericht promoten’. Als je daar op 
klikt zie je links je bericht en rechts je doelgroepbepaling en budget. Klik op ‘Meer opties’ 
om de looptijd (max 7 dagen) in te stellen.

Voorbeeld van een standaard 
advertentie 

Promotie van fanpagina’s
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Via Advertentiebeheer (Pijltje rechtsboven > ‘Advertentiebeheer’) kun je al je campagnes 
overzien en tot in detail managen.

Alle drie de advertenties verschijnen in de rechterkolom in Facebook. Adverteerders kunnen 
niet zelf aangeven op welke pagina’s hun advertenties worden weergegeven. Een gespon-
sord verslag komt als enige in de tijdlijn. Bij de weergave op smartphones komen adverten-
ties wel altijd in de tijdlijn. 
Bij een gesponsord verslag is meer informatie zichtbaar van de ‘sponsor’. Aangezien deze 
duur en waarschijnlijk niet geschikt is voor de overheid, is deze apart vermeld. Wil je hier 
toch gebruik van maken, overleg dit dan met je leidinggevende.

Online Toolkit
In de online toolkit vind je onder ‘Facebook’ en ‘Adverteren op Facebook’ een uitgebreide 
uitleg over het adverteren op Facebook. Hierin staan alle stappen uitgelegd en worden 
voorbeelden gegeven van fanpagina’s die al hebben geadverteerd. 



Support
Hoofdstuk 8
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Facebook is continu in ontwikkeling; daarom wordt deze handleiding continu geactuali-
seerd. De laatste versie van de handleiding vind je in de Online toolkit. De Online toolkit 
staat op het Rijksportaal onder: home>facilitair> communicatie> middelen>online toolkit 
BZ. Mis je zaken in deze handleiding of heb je suggesties voor verbetering? Geeft dit dan 
door aan Paul Frank of Mirjam Suurmeijer.

Frequently Asked Questions Facebook
www.facebook.com/help 

Support ministerie van Buitenlandse Zaken 

Dienstpostbus:
Com-online@minbuza.nl 

Paul Frank
paul.frank@minbuza.nl
+31(0)70 348 4005

Mirjam Suurmeijer
mirjam.suurmeijer@minbuza.nl
+31 (0)70 348 5228
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