
het ABC van het beïnvloeden
van beleid met Facebook

Voor jeugdorganisaties

Debattle is een project dat jongeren de weg toont
doorheen de jungle van de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018. Wie impact wil hebben schiet best in actie.
Schouder aan schouder met Debattle.

Debattle vertelt je alles over de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en
bestookt je met spannende opdrachten en uitdagingen
tot de dag dat je moet gaan stemmen. Het stemhokje
zal te klein zijn voor de kanjer die je bent geworden.

En zoals we stilaan wel allemaal weten speelt politiek
zich niet enkel alleen nog af tijdens de gemeenteraad,
tijdens het flyeren op de lokale market of tijdens een
debat. Politiek speelt zich de afgelopen jaren ook
steeds meer online af.

Met dit e-book en de bijhorende videolessen willen wij
jullie ook klaarstomen om jullie stempel te drukken op
de online verkiezingen. In dit e-book komen 20 concrete
tips aan bod, telkens vergezeld met voorbeelden van
andere jeugdorganisaties.

à Er zijn ook enkele webinars beschikbaar
over dit e-book op www.debattle.be



het ABC van het beïnvloeden
van beleid met Facebook

Het e-book is opgedeeld in drie delen:

- Attention
- Believing
- Changing

Vandaar ook: “het ABC van het beïnvloeden van beleid met
Facebook”.

In het eerste deel geven we jullie simpele en concrete tips
om je pagina en bereik te doen groeien. Want hoe meer
mensen de berichten te zien krijgen, hoe meer impact je kan
creëren. In het tweede deel geven we je wat politieke en
psychologische inzichten om jouw boodschap overtuigender
te maken en zo meer draagvlak te krijgen. We eindigen met
enkele to do’s die je kan toepassen wanneer het je effectief
gelukt is om bepaalde zaken in beweging te zetten.

Veel inspiratie gewenst!

Gebaseerd op een big-data-analyse en 
psychologische inzichten

De tips die in dit e-book worden gegeven zijn gebaseerd op
een uitgebreide data-analyse. Er werd met andere woorden
eerst op zoek gegaan naar de pijnpunten en de beste
voorbeelden. Op basis van het onderzoek en de meest
succesvolle berichten stelden wij de 20 concrete tips op. Het
zijn dus vooral tips waar jeugdorganisaties op dit moment
nog kansen laten liggen en waarmee anderen die het wel
doen erg goed scoren. Naast het onderzoek komen er ook
verschillende tips uit de wetenschap van het overtuigen aan
bod.

Over auteur Reinout Van Zandycke

Reinout Van Zandycke was zelf jarenlang voorzitter van de
jeugdraad uit Roeselare. Hij specialiseerde zich in
overtuigingspsychologie en paste deze technieken zelf toe
binnen de jeugdraad: “Jongeren vertegenwoordigen gebeurt
steeds meer online. Facebook was een ideale tool voor ons om
mee het beleid te bepalen.”



Attention!

Voor we kunnen gaan naar het creëren van een 
groter draagvlak of het overtuigen van politici, 

moeten we er eerst voor zorgen dat we 
zichtbaar zijn. Facebook toont natuurlijk niet alle 
berichten aan iedereen. Dat zou ook onmogelijk 
zijn. Er worden meer dan 25 miljard berichten 

online geplaatst per maand. 

Hoe moet je er nu voor zorgen dat meer 
mensen jouw berichten te zien krijgen? Wij 

bespreken in dit onderdeel 9 concrete tips die je 
kan toepassen.   



1
Video scoort altijd 

beter

Besef hoe het algoritme van Facebook werkt. 
Deze digitale rekenmachine bepaalt voor 

mensen wat interessant is. Het is het algoritme 
dat bepaalt wat wij allemaal te zien krijgen op 

Facebook. Speel in op het algoritme door video 
te gebruiken. Een foto is het absolute minimum. 
Lange teksten zonder foto mijd je best. Wat nog 

beter scoort dan video zijn live video’s.

Moet je binnenkort iets bijzonder voorstellen? 
Een nieuw bestuur bijvoorbeeld? Experimenteer 
dan eens met video en stel je bestuursleden zo 
eens voor. Of heb je een belangrijk evenement? 

Doe dan eens kort aan live verslaggeving.  
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Hoe meer fans

Hoe meer bereik

Iets zeer simpel: hoe meer likes je pagina heeft, 
hoe meer mensen jouw berichten te zien 

krijgen. Probeer daarom als team het aantal 
likes te verhogen. Dit kan door kwalitatieve en 
leuke berichten online te plaatsen. Zo zal de 
pagina groeien. Al zal dit wel wat traag gaan. 

Wat je beter kan doen, is eens al jouw vrienden 
uitnodigen om de pagina te liken. Alle leden 

zouden dit eigenlijk moeten doen. 

Gelukkig bestaat er een trucje om dit te 
versnellen. Zo moet je niet al je vrienden één 

voor één aanklikken. Tik even in Google Chrome 
volgende term: ‘Invite all friends on Facebook’. 

Installeren die handel!   





3
Gebruik het Team

Maak eens met de bestuursleden een apart 
groepje aan op WhatsApp of Facebook. 

Wanneer iemand dan iets online plaatst kan hij 
of zij dit in het groepje delen. Spreek onderling 

af dat iedereen dan de moeite doet om de 
status SNEL te liken. 

Het algoritme van Facebook controleert hoe snel 
iets geliket wordt. Als er de eerste uren veel likes
en reacties volgen, dan denkt Facebook dat het 
een leuk en belangrijk bericht is. Zij zullen het 

dan uiteindelijk naar meer mensen sturen. Het 
is dus belangrijk dat het team mee de berichten 

liket én bij voorkeur zeer snel na het online 
plaatsen. 



4
Adverteren

Facebook is geen vzw, dat is logisch. Het is een 
beursgenoteerd bedrijf. Hun doelstelling is winst 

maken. Om dat te realiseren moeten ze veel 
advertenties kunnen verkopen. 

Als iedereen automatisch en zonder moeite veel 
mensen zou bereiken, dan zouden er natuurlijk 
minder ads verkocht worden. Facebook toont 
daarom aan steeds minder mensen je bericht. 

Zo verplichten ze je bijna om te adverteren. 

Wanneer moet je dit nu doen? Promoot enkel 
die berichten waar je zelf iets aan hebt. Zoals 
met een kaartenverkoop. Promoot ook enkel 

maar de berichten die het al goed doen. Zo zal je 
advertentie veel mensen bereiken. 



5
Lok interactie uit

Omdat mensen je status liken of op je status 
reageren, krijgen ook weer anderen het te zien. 

Het is dus in je voordeel wanneer je mensen 
aanzet om in interactie te gaan. Zo kan je 

bijvoorbeeld een wedstrijdje uitschrijven waarbij 
de winnaar met de meeste likes een klein prijsje 

krijgt. Zo groeit jouw pagina en zullen in de 
toekomst meer mensen je berichten te zien 

krijgen.  

Het moet niet altijd een wedstrijd zijn. Je kan ook 
gewoon eens vragen of ze de boodschap helpen 
te verspreiden door het bericht te delen. Zie ook 

tip 10 en 14 



6
Tag andere mensen

Het is ons opgevallen dat zeer weinig 
jeugdorganisaties mensen in hun foto’s taggen. 
Het is nochtans een zeer makkelijke manier om 
je pagina te doen groeien of het bereik te doen 

stijgen. Want als je iemand tagt in een foto krijgt 
zijn of haar vrienden ook het bericht te zien.

Plaats je een groepsfoto online, tag dan zeker 
zoveel mogelijk mensen. En als je niet alle 

mensen op de foto kent, dan kan je het gewoon 
vragen dat ze zichzelf taggen.  Fotoverslagen 

werken super goed voor jeugdorganisaties. Een 
fotoverslag van Dag Van De Jeugdbeweging is 
een garantie op succes, toch als iedereen zich 

kan taggen! 



7
Speel in op de 

actualiteit

Is het een speciale dag en past het dan ook nog 
eens in de werking van je organisatie? Speel hier 
dan zeker op in! Zo kan je bijvoorbeeld inspelen 

op ‘Week van de Vrijwilliger’ of ‘Dag van de 
Arbeid’. Je volgers hebben het waarschijnlijk al 

eens gehoord in de media en zullen het dus 
herkennen. Dit zorgt ervoor dat ze je berichten 

en je pagina makkelijker zullen liken. 

Vandaag zijn er heel veel kalendertjes te vinden 
waarin zeer duidelijk wordt weergeven welke 

belangrijke dagen er zitten aan te komen. Zo kan 
je eigenlijk al op voorhand bepaalde zaken 

inplannen.  



8
Deel belangrijk nieuws 

van de organisatie

Is er nieuw bestuurslid verkozen? Een nieuwe 
coördinator aangesteld? Vergeet dit dan zeker 

niet te vermelden op je pagina. Uit een grondige 
analyse bij de vele jeugdorganisaties blijkt dit 
een zeer effectieve techniek om je bereik te 

doen stijgen. 

En in combinatie met de vorige tips kan je dit 
nog meer optimaliseren. Stel bijvoorbeeld het 

nieuwe bestuurslid voor in een video en vergeet 
hem of haar zeker niet te taggen in het bericht. 
De andere bestuursleden krijgen een berichtje 
dat er iets online staat en zullen het dus ook 

liken. Je kan eventueel ook nog een vraag stellen 
om interactie uit te lokken.



Believing!

Het is niet omdat je veel communiceert en erg 
zichtbaar bent, dat je ook mensen overtuigt of 
dat je een bepaald draagvlak hebt voor iets. In 
het eerste gedeelte hadden we het vooral over 
zichtbaarheid. Nu zullen we het hebben over 
hoe je met Facebook mensen kan overtuigen, 

beleid kan veranderen en een groter draagvlak 
kan creëren. 

Deze technieken zijn allemaal gebaseerd op 
wetenschappelijke en psychologische inzichten 
in combinatie met de analyses die zijn gebeurd 

op de vele jeugdorganisaties. Het iets 
ingewikkelder dan het vorige deel, maar de tips 

toepassen maakt wel een zeer groot verschil.  



9
Herhaal je boodschap 

voldoende

We merken dat jeugdorganisaties te weinig hun 
boodschap herhalen. Dit komt waarschijnlijk 

omdat we denken dat mensen snel onze 
boodschap beu raken. Eigenlijk mag je zo niet 

redeneren. Wanneer je voor de derde keer iets 
online plaatst over kinderarmoede, dan is de 

kans zeer groot dat velen het nog maar voor de 
eerste keer zien dat je actie voert. 

Stel iemand deelt jouw derde bericht… Dan 
zullen zijn of haar vrienden het dus 

waarschijnlijk nog nooit eerder gezien hebben. 
Heb dus geen schrik om het meermaals te 

herhalen. Copy paste natuurlijk je berichten niet. 
Maar je kan het eens vermelden via een advies, 
je kan het eens vermelden via een vergadering, 
je kan het eens vermelden door de actualiteit, …
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Vraag voor micro-

commitment

Een beetje een moeilijke term. Het betekent dat 
je aan je volgers een kleine actie moet vragen 

wanneer ze het met je eens zijn. Wanneer 
iemand zoiets doet, dan gaan ze zich 

automatisch meer betrokken voelen bij het 
thema. 

Zo vergroot je je draagvlak voor het thema en 
creëer je ook een groter bereik. Voorbeelden 
van micro-commitments zijn het delen van 
berichten als je het eens bent of een reactie 

plaatsen. 

Vraag dus af en toe aan je volgers of ze het 
willen delen als ze het met je eens zijn! Het 

vergroot je bereik en draagvlak.  
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Sympathie

Laten we het even over de zender hebben en 
niet over het bericht. Met andere woorden: laten 

we het eens over jou of jouw organisatie 
hebben. 

Je zal makkelijker een draagvlak kunnen creëren 
voor iets als je volgers je sympathiek vinden. Dit 
doe je door niet enkel en alleen over politieke 

zaken te communiceren of ingewikkelde 
kwesties. 

Toon eens een beeld achter de schermen, 
gebruik af en toe eens wat humor en toon ook 

dat je dankbaar bent. Wij merkten dat dit 3 
technieken zijn die zeer goed scoren bij 

jeugdorganisaties. Het moet niet altijd serieus 
zijn!  Zoek een goed evenwicht
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Geloofwaardigheid

Laten we het nog eens over de zender hebben. 
Naast een sympathiek imago is het bij creëren 

van een draagvlak ook belangrijk dat je een 
geloofwaardig imago hebt. Je volgers moeten 
geloven dat je bepaalde competenties hebt en 

dat je weldegelijk ook weet waarover je spreekt. 

Je kan dit op twee manieren doen. Zo is het 
zeker aangeraden om bepaalde 

verwezenlijkingen van leden te delen op je 
pagina. Heeft bijvoorbeeld iemand van het team 
een prijs gewonnen? Deel dit dan!  Je volgers en 
anderen zullen zien dat het team uit bekwame 

leden bestaat. Daarnaast moet je ook zeker 
succesvolle acties van de organisatie zelf delen. 
Toon dat je over bepaalde capaciteiten beschikt! 
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SCHAARSTE

Zaken die schaars zijn, voelen waardevoller aan. 
Door te wijzen op schaarste zal je sneller en 
makkelijk een draagvlak vinden en zal je ook 

eenvoudiger je stempel kunnen drukken op het 
beleid. 

Schaarste kan iets in tijd zijn of in middelen. Zijn 
er verengingen die hard lijden onder een 

bepaalde maatregel vermeld dan zeker dat het 
echt dringend is dat er iets moet veranderen. Je 
moet natuurlijk niet faken, maar als het effectief 

zo is, dan heb je er alle baat bij om het 
uitdrukkelijk te vermelden.  Jouw volgers gaan 

hierdoor sneller actie ondernemen.  
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SOCIAAL BEWIJS

Hoe weten mensen nu of een bepaald voorstel 
nu een goed voorstel of een belangrijk voorstel 
is? Eigenlijk laten we ons allemaal vaak sturen 
door wat de groep doet. Dat is ook zo bij het 

lanceren van bepaalde voorstellen. Maak dus in 
jouw communicatie altijd duidelijk dat veel 

mensen dit initiatief steunen. Je moet natuurlijk 
niet liegen als je hier geen resultaten over hebt, 

maar als je die wel hebt, dan moet je ze 
uitdrukkelijk uitspelen. 

Aantonen dat veel mensen het hier mee eens 
zijn, zal je draagvlak nog doen toenemen en 
politici makkelijker overtuigen om actie te 

ondernemen.
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GEBRUIK DE 

PERSAANDACHT

Als het in de krant staat… dan is het waar.
Als het in de krant staat… dan is het belangrijk. 

Zo is vandaag nog altijd de perceptie. 

Wanneer een initiatief in de media verschijnt, 
deel dit dan zeker op Facebook. De kans is groot 
dat je volgers het nooit hebben gehoord op de 
radio of gelezen in de krant. Door het te delen 

op Facebook krijgen ze het wel te zien. Zo 
merken ze ook dat je voorstel weldegelijk 

belangrijk is. Uiteindelijk gaat jouw achterban er 
meer aandacht voor hebben en vergroot je het 
draagvlak voor je initiatief. Vergeet dus zeker 

ook niet de lokale pers te contacteren als je een 
advies lanceert.  
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GEBRUIK AMBASSADEURS

Soms is het beter om eens iemand anders jouw 
verhaal te laten vertellen. Herhaling is zeer 

belangrijk, dat vertelden we al in tip 10. Door het 
iemand anders te laten vertellen zal je 

boodschap geloofwaardiger overkomen en kan 
je het ook weer eens delen. 

Je kan hiervoor heel veel verschillende mensen 
inschakelen.  Dit kunnen bekende Vlamingen 

zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook de 
burgemeester zijn of iemand die zeer gekend is 

bij een bepaalde doelgroep.  
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KISS

KEEP IT SIMPLE AND SHORT. Houd het kort en 
simpel. Wanneer je een advies lanceert kan je 
best eens nadenken hoe je het op een andere 
en meer creatieve manier kan voorstellen. Of 

wanneer je een lange tekst online plaatst, kan je 
beter een leuke en boeiende foto gebruiken en 

hier een sterke quote op plaatsen. Dit kort 
stukje tekst kan dan triggeren om de lange tekst 

te lezen. 

Onthoud vooral dat je het niet onnodig 
ingewikkeld moet maken. Niet iedereen is 

evengoed op de hoogte van al het jargon dat je 
in jouw sector of organisatie gebruikt. Het 

begrijpbaar houden vergroot de kans dat veel 
mensen de boodschap lezen en vooral ook 

onthouden.   





CHANGING!

Je hebt jezelf of je organisatie zichtbaar 
gemaakt, je hebt draagvlak gecreëerd 
voor je boodschap en zo heb je politici 

in beweging kunnen zetten…

Dan stopt het proces niet! 

Je mag niet op korte termijn denken, je 
moet vooral ook op lange termijn 

denken. Dus ook na de 
beleidsbeïnvloeding moet je nog enkele 

stappen of trucjes toepassen.  
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OPVOLGEN

Houd je volgers op de hoogte van bepaalde 
acties die zijn ondernomen of bepaalde zaken 
die zijn gerealiseerd. Als je de vorige tips goed 

toepast, dan zullen er veel zijn die ook graag op 
de hoogte blijven van hoe alles nu zal uitdraaien. 
Negeer hun betrokkenheid niet want zo duw je 

ze weer weg. Omarm hun betrokkenheid! 

Heb je bijvoorbeeld een constructieve 
vergadering achter de rug met de burgemeester 

of een schepen, deel dit op je pagina. 
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BEDANKEN

Wanneer het je gelukt is om bepaalde zaken te 
veranderen, vergeet dan niet de 

verantwoordelijken te bedanken. Je mag niet enkel 
op korte termijn denken. Uiteindelijk wil je iets 

veranderen en hiervoor moet je altijd 
samenwerken met bepaalde mensen, vooral met 

politici. 

Als zij iets hebben gedaan, dan is de beste manier 
om hen te bedanken dat ook uitdrukkelijk 

vermelden op Facebook. Zo zet je hen in de 
schijnwerper en kunnen zij zichzelf op een 

positieve manier profileren. Het is soms wat slaan 
en zalven.   



20
Geven en nemen

Beleidsbeïnvloeding is een proces van geven en 
nemen. Wat wij hiermee willen zeggen is dat je 

ook niet mag overdrijven met externe 
communicatie op Facebook. Soms is het beter 

om het eens niet breed uit te smeren op 
Facebook. Soms kan je beter eens enkel achter 

de schermen werken. 

Door af en toe een iets te geven zal het dan ook 
makkelijker worden om eens iets extra te vragen 

wanneer het echt nodig is. Verstuur je 
bijvoorbeeld een persbericht, vraag dan eens aan 
de bevoegde politici of ze ook op het fotomoment 

aanwezig kunnen zijn. 



Er zijn ook enkele webinars beschikbaar over dit e-book

à www.debattle.be ß


