
 

 

Gaat over lijken en mentions  

 

Schrijven voor social media 

Hoe verbind je via socialmediakanalen mensen aan een product, dienst of aan jezelf? 
Voortdurend roeptoeteren dat je heel goed bent en dat mensen dingen moeten delen? 
Nee, liever niet. Een socialmediaschrijver verleidt groepen en individuele 
socialmediagebruikers. Gebruikers? Jazeker, mensen ‘gebruiken’ alles wat op hun 
digitale pad komt en spugen het uit als ze er klaar mee zijn.  

Lekker dan. Waar begin je? Allereerst met de bittere realiteit. Bij social media ben je 
overgeleverd aan de grillen van de ondankbare massa. En van het individu. En alles 
daartussenin. Traditionele publieksanalyses gooien we direct uit het raam.  

De eerste stap is inzien dat alleen zenden geen nut heeft. Social media vereisen een pull 
strategie waarbij je mensen op strategische wijze mobiliseert. Of: zichzelf laten mobiliseren. 
Stel vragen, veel vragen. Anticipeer op de antwoorden. En denk vooruit.  

Qua inhoud balanceert het schrijven voor social media tussen extreem kort en middellang. 
Twitter en Instagram zijn kort van stof, maar Facebook heeft al meer body. Een beetje 
YouTube beschrijving bij een filmpje over een nieuw product kan al snel 350 woorden in 
beslag nemen. Vuistregel: less is more. Ook bij social media.  

Waar je ook voor schrijft, onthoud een ding: schrijf voor social media alsof de lezer dringend 
naar de WC moet. De blaas van de beoogde ontvanger staat op knappen, maar dit ene 
berichtje moeten mensen echt nog even meepakken. Desnoods met de broek op de enkels 
en de telefoon of tablet in de hand. Schrijf alsof dit dé kans is om contact te krijgen. Telkens 
weer.  

Goede social media ‘plakt’ en gaat viraal. Zorg ervoor dat de ‘plakkerige’ content deelbaar 
wordt. Pas als mensen gaan delen, dan heb je de jackpot. Eerder niet. Hoe je content 
deelbaar maakt? Verwerk in jouw uitingen de elementen van Cialdini’s zes 
overtuigingstechnieken. Stiekem zijn social media heel... sociaal. Verklaart ook de 
naamgeving van deze vergaarbak met egocentrische content waar miljoenen zich dagelijks 
aan vergrijpen.  

Social media nóg succesvoller inzetten?  

Globaal zijn social media op drie pijlers gebaseerd. Hieronder de pijlers plus een korte 
toelichting. Vraag: wil je dat jouw social media content viraal gaat? Dan is de inzet van de 
drie pijlers op de volgende pagina’s hard nodig.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw&t=4s


 

Pijler 1: Stel relevante vragen  

Voorkom ruis en mobiliseer mensen vanuit vragen die voor hen relevant zijn. Doe dit 
vanuit intrinsieke motivatie van mensen om de meerwaarde van social media te 
benutten (of: bewust te negeren). Wat dit concreet betekent: bedenk altijd wat mensen 
willen weten, denken, doen of laten met jouw sm-content.  

Faciliteer gericht interactie en interactie tussen volgers en niet-volgers. Onderwerpen gaan 
viraal als er wederzijds gewin is tussen mensen die actief en passief social media gebruiken.  

Relevante vragen zijn de sleutel. Zoals een verzekeraar die de relevante vraag stelt: hoe 
groot is de gemiddelde kans dat je een ongeluk krijgt als je jaarlijks 20.000 kilometer rijdt? En 
hoe groot is de kans dat jij de veroorzaker van een ongeluk bent? Welja...  

Of een museum dat vraagt aan bezoekers: met hoeveel euro mogen wij de toegangsprijs 
verhogen als wij de werken X, Y en Z aankopen van artiest VVG?  

Zo kan een schrijver die publiceert op social media ook de vraag stellen: hoeveel mensen 
oversluiten hun hypotheek als gevolg van de lage rente? En ja, als je een hypotheek hebt en 
elke maand te veel betaalt, dan wil je antwoord. Cialdini’s consensus ligt op de loer.  

 

Pijler 2: Tijd wordt vloeibaar  

Internet vergeet niet. Internet is niet meer gebonden aan tijd. Artikelen van nu zijn over 
drie jaar opeens weer actueel. Content van vandaag is de basis voor nieuwe 
invalshoeken van morgen gebaseerd op relevante vervolgvragen.  

Houd er een strakke socialmedia-agenda op na en plan vooruit. Bijvoorbeeld een sporter 
volgen in de aanloop naar de Olympische Spelen. Een social media dagboek is ook nog over 
8 jaar relevant als er wederom Spelen zijn. Of bij een productrelease zorg je ervoor dat er 
rond de introductie meerdere recensies circuleren op social media. En anticipeer dan ook op 
de kritiekpunten. Ga er bovenop zitten. En blik ook weer terug als de release achter de rug 
is. Of verwijs naar introducties van soortgelijke producten in het verleden. Wat ging er goed, 
wat is er nu beter? Chunk dertig interessante weetjes en vuur die af op het juiste moment. 
Zorg ervoor dat je altijd socialmediacontent in de tas hebt.  

Pijler 3: Bied anderen een podium  

Bij social media maakt het voor de consument niet uit waar hij of zij informatie 
vandaan haalt en met wie hij of zij over relevante content communiceert op welk 
moment of welke locatie dan ook.  

Bij social media ligt de macht bij de gebruiker. Van toonaangevende onderzoekers zoals 
Robert Cialdini weten we dat mensen nog steeds gevoelig zijn voor collectiviteit 
(groepsprocessen en groepsdruk) en dat mensen volledig openstaan voor het gedachtegoed 
van zogenaamde thought leaders (autoriteit).  



Thought leaders zijn vooraanstaande twitteraars, bloggers, vloggers, etc. die beter dan 
gemiddeld geïnformeerd zijn, een groot bereik hebben en in staat zijn om via social media 
verbindingen te leggen tussen collectieven en individuele gebruikers.  

De derde pijler draait het zender – ontvanger model volledig om. Zet mensen en 

organisaties op een podium en indirect zet je daarmee jezelf ook op een podium. Verwijs  

naar baanbrekend onderzoek van een of ander instituut en het instituut zal verwijzen naar 
jouw social media outlets. Bijkomend voordeel: onderweg springen tal van passagiers op de 
socialmediabus. Met veel referrals en kwalitatief hoogwaardige mentions kom je sneller op 
een hoger voetstuk. Je moet er alleen wel wat voor doen...  

Probeer maar eens: schrijf vijf tweets over jezelf en positioneer jezelf daarmee als 
geniaal <vul maar in> zonder het ook daadwerkelijk te schrijven. Show, don’t tell.  


