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ÁProject van CERA en 
Arteveldehogeschool  

Á60 deelnemers uit brede welzijnswerk  

 

 

 

 

 

Á4 lerende netwerken:  
2 in Leuven, 2 in Gent  

ÁInbreng van experten uit allerhande 
gebieden  

Resultaten :  

ÁGratis e-book  (op komst) met 
praktijktools voor organisaties in het 
brede welzijnswerk over het 
professioneel inzetten van sociale 
netwerksite  

ÁFacebookpagina om op de hoogte te 
blijven  

ÁImpulskrant  
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Sector  Organisaties  

Personen met een beperking  25 

Algemeen welzijnswerk  10 

jeugdhulp  8 

Opvoedingsondersteuning   4 

Geestelijke gezondheidszorg  3 

Pleegzorg  3 

Andere   7 



Tim Vanhove ð Arteveldehogeschool  
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Praktijkantwoorden op het doolhof aan vragen  
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Joke Timmermans  
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Pleegzorg Vlaanderen bundelt de vijf 
provinciale diensten voor pleegzorg in 

Vlaanderen.  

 

 

 
Verschillende modules  

Å Ondersteunende pleegzorg  

Å Crisispleegzorg  

Å Perspectiefzoekende 

pleegzorg  

Å Perspectiefbiedende  

pleegzorg  

Å Behandelingspleegzorg  
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ÁStrategisch communicatieadvies  

ÁOntwerp huisstijl  

ÁOntwerp gemeenschappelijke website  

ÁOpzet en afstemming 5 provincies social  media campagne + opleiding  

 

MET ALS DOEL: WERVING NIEUWE PLEEGOUDERS 
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https://youtu.be/ntnEOQwYPwk  

https://youtu.be/ntnEOQwYPwk
http://www.youtube.com/watch?v=ntnEOQwYPwk


 

 

ÁNaamsbekendheid  

ÁWerving pleegouders  

ÁConversatie met bestaande 
pleegouders  

ÁPositief imago  
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ÁBeschrijving van je organisatie als een persoon  

ÁEen houvast bij het bepalen van je content  

 

ÁEen hulpmiddel bij het vastleggen van je stijl, je 
omgangsvorm , je tone-of-voice  

 

ÁEen toetssteen voor de uniformiteit!  

 

ÁWat moet Pleegzorg vertellen & hoe moeten we het 
vertellen?  
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ÅPleegouder / 

Gastgezin 

ÅKandidaat 

pleegouder/ -gast 

ÅSteuner Pleegzorg 

ÅBio-familie 
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ÁDoelgroep kiezen (pleegouders, bio -ouders, é) 

ÁContent bepalen (wat gaan we brengen ?) 

ÁVorm bepalen (status, foto, video, é) 

ÁEngaging  objective  kiezen ( like , comment , é) 

ÁSchrijven vanuit je brand persona  
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Á1.179 vind ik leuks op  

pagina ôPleegzorg Vlaanderenõ 

ÁVerdubbeling bezoekers website  

Á996 infopakketten verstuurd  

Á300 bezoekers op infoavonden in ôDe week van de pleegzorgõ 

ÁBetere samenwerking en afstemming overheen de provincies  

ÁDuidelijke eenvormige communicatie naar de buitenwereld  

 



Lut Verbeeck  

18 



ÁKerntaak : mobiel ambulante ondersteuning van personen met een beperking  

ÁKleine organisatie: 28 medewerkers, met team in Mechelen en team in Lier  

ÁBeperkte middelen: geen budget om externe bureaus in te schakelen  

ÁDe sector van personen met een beperking is in ðR- evolutie.  

ÁDoordat budgetten  in de toekomst worden toegekend aan personen met 
beperking en niet meer aan de voorziening, wordt communicatie met (potentiële) 
cliënten zeer belangrijk. Online communicatie is must in huidige gedigitaliseerde 
samenleving  
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ÁWebsite van Oikonde = moederschip van de informatie die online beschikbaar is 
over Oikonde. Veel info maar passief.  

ÁBij medewerkers die vertrouwd zijn met sociale media werd nood aangevoeld om 
als Oikonde online meer dynamisch aanwezig te zijn. Beleidscel  wou die piste 
verkennen.  

ÁWelke kanalen geschikt voor Oikonde als organisatie?  

ÁFacebook : geschikt, als organisatiepagina - niet als profiel  

ÁTwitter : geen toegevoegde waarde  

ÁLinkedIn : nog in onderzoek  
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ÁStap 1: Brainstormgroepje met enkele geïnteresseerde medewerkers: op welke 
manier kan een facebookpagina meerwaarde zijn voor Oikonde? Welke berichten 
zouden we er kunnen op posten, met welke frequentie, wat doen we met 
beeldmateriaal,é? 

ÁStap 2: bespreking voorstel brainstormgroepje in het team van Mechelen en het 
team van Lier. Het enthousiasme van het brainstormgroepje werd wat getemperd 
door gebrek aan vertrouwen in Facebook bij heel wat andere medewerkers . 

ÁStap 3: een bijgewerkt voorstel om te starten met een Facebookpagina wordt 
goedgekeurd door de beleidscel .  Doel is om te starten met een Facebookpagina 
maar op een manier waar iedereen zich voldoende veilig bij voelt.  

ÁStart!  www.facebook.com/oikondemechelen  (21 oktober 2014) 
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http://www.facebook.com/oikondemechelen
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Startafspraken :  

ÁWe posten om de twee weken een bericht  

ÁAard van de berichten: informatie over reilen en zeilen van Oikonde, 
vrijwilligers zoeken, sensibilisering, nuttige info voor PMB, fondsenwerving  

ÁTwee beheerders voor de FB -pagina , ieder bericht krijgt fiat van de directie.  

ÁWe gebruiken geen fotoõs  van onze cli±nten, ook niet van personeel 

ÁWe schakelen voor externen de mogelijkheid uit om zelf een bericht te plaatsen 

ÁWe evalueren na 3 maanden  
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ÁLink op website Oikonde www.oikondemechelen.be  

ÁLink in emailhandtekening medewerkers  

ÁBekendmakingsmail naar organisaties en naar het persoonlijk netwerk van 
medewerkers  

ÁPersberichtje  
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https://www.facebook.com/oikondemechelen


Á302 fans en gemiddeld 2 berichten per week  

ÁInteractie is vrij goed, mede door betrokkenheid medewerkers  

ÁDraagvlak bij medewerkers is verhoogd  

ÁWe gebruiken geen beeldmateriaal van cliënten en externen kunnen geen berichten 
op de pagina plaatsen, reactiemogelijkheid is er wel  

ÁBeeldmateriaal van personeel is wel gebruikt (met toestemming van medewerkers)  

ÁOrganisatorische verbeteringen aangebracht:  

- Werken met inhoudsplanning met oog voor variatie in inhoud en vorm van berichten  

- Aanleg beelddatabank  
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ÁAanmaak Facebookpagina vraagt weinig tijd  

ÁAfspraken maken over gebruik ervan vraagt wel wat tijd, er moet over nagedacht 
worden. Draagvlak in organisatie is belangrijk!  

ÁOpmaak van een inhoudsplanning vraagt ongeveer een halve dag per maand. 
Tussendoor alert blijven voor mogelijke berichten uit actualiteit etc.  
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Facebookpagina verder doen uitbreiden, meté 

- Cliënten  

- Bewoners werkingsgebied Oikonde  

 

Algemeen:  

- LinkedIn?  

- Policy voor gebruik sociale media  

- Mediawijsheid?  
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