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HOERA! GRATIS INSPIRATIE!
Sociale media beheren, dat vraagt een uitgekiende planning waarbij je als beheerder dag na
dag en week na week nadenkt over welke posts de nodige likes, kliks en shares zullen
uitlokken. Alles voor de algoritmes, nietwaar?
In december 2018 deden we een oproep om ons de beste posts op sociale media van het
afgelopen jaar in te sturen. Uit alle originele en leuke inzendingen die we kregen, maakten we
een bloemlezing in de vorm van deze inspiratiegids.
Nu, we geloven in originaliteit, maar ook in gluren bij de buren en leren van elkaar. Waarom
zou je het warm water heruitvinden als je weet dat een concept of insteek werkt online?
Neem een voorbeeld dus niet klakkeloos over, maar leer eruit en pas het aan voor jouw
organisatie of doelpubliek. Steal like an artist!
Veel succes!
Elien, Evelien, Job, Christophe, Pieter , Wolfram, Brecht en Kristof

O HEER…
Elke scout kent het fenomeen: bij het
zingen van het ‘Avondlied’ ga je in een
kring staan met gekruiste armen en bij de
zinsnede ‘Knielen, knielen wij neder’ is er
discussie of je al dan niet knielt.
Toen het socialemedia-team van Scouts
en Gidsen Vlaanderen deze foto van
Trump begin 2018 zag passeren, konden
ze dus niet anders dan hier iets mee
doen.
Toegegeven: wellicht snap je alleen als lid
van de scouts de humor van deze post.
Maar laat dat nu net de beste inhakers
opleveren. ;-)

> Bekijk online: www.facebook.com/story.php?story_fbid=1702603279761486&id=130940780261085

POST EENS MAILTJES VAN JE FANS
In 2018 ging het in communicatieland vaak over ‘influencers’ en ‘ambassadeurs’. Al was niet
altijd duidelijk hoe je dat dan in de praktijk precies deed. Curieus vzw toont hier hoe je na
een groot evenement met de e-mailreacties op je aftermovie op Instagram iets kunt doen.
Van een mooie crosspost gesproken!

> Bekijk online: www.instagram.com/p/BeaFCFZgWkp

KWESTIE VAN TIMING
Het einde van de examens vallen samen
met de start van een nieuw seizoen
Temptation Island? En de volgers van je
socialemedia-kanalen zijn voor het
grootste deel studenten?
Dan kun je niet anders dan daar iets mee
doen. Dat hadden ze ook bij
Arteveldehogeschool goed begrepen.
En dat leidde tot deze poll op hun
Facebookpagina. Goed voor 3500
stemmen!
En ja, wat had je verwacht dat er ging
winnen…?

> Bekijk online: www.facebook.com/arteveldehogeschool/posts/1862458740464615

LIKE, SHARE EN SCHOL!
In april zagen we nog zo’n voorbeeldje op de Instagram van Arteveldehogeschool. Als het gros van je
doelpubliek om middernacht nog aan de Graslei rondhangt, dan speel je daar uiteraard op in.

> Bekijk online: www.instagram.com/p/Bhuew3ph2eH

LET IT SNOW, LET IT SNOW, LET IT SNOW
Als het sneeuwt, dan raakt vrij snel ook de startpagina van Facebook en Instagram... euh… ondergesneeuwd.
Al je vrienden posten dan foto’s van de eerste sneeuw. Ideale inhaker dus om ook als gemeente op in te
spelen. In Koksijde pakten ze het zo aan het afgelopen jaar:

> Bekijk online: www.instagram.com/p/Be-NzDBjM9B

TIK TAK BOEM!
In 2018 experimenteerden heel wat organisaties met chatbots op hun sociale media. Ook bij Chirojeugd
Vlaanderen sprongen ze mee op de kar en vertaalden ze een klassieker van een spelletje naar een digitale
omgeving. Of hoe je in geen tijd 1400 comments verzamelt op een Facebookpost.

> Bekijk online: www.facebook.com/ChirojeugdVlaanderen/photos/a.192158828922/10156235400413923

THROWBACK CITY
Een nog straffer voorbeeld van participatie zien
we in District Deurne.
Daar verdeelden ze hun grondgebied in 20
buurten, elk met een eigen cijfer. Wie een cijfer
postte in de comments, kreeg een leuk weetje
en een foto uit de oude doos als antwoord.

> Bekijk online: www.facebook.com/districtdeurne/photos/a.276244135767938/1782094451849558

GOED OP WEG!
Een goede post op sociale media speelt in op de interesses en verzuchtingen van je doelpubliek.
Wielermagazine Bahamontes weet hier maar al te goed dat Vlamingen zot zijn van de koers, maar zich ook
ergeren aan de erbarmelijke staat van sommige van onze wegen. Combineer die twee emoties en je krijgt
een toppost.

> Bekijk online: www.instagram.com/p/Bfy0mTvFxAB

INHAKEN OP ‘DE MOL’ DOE JE ZO
Populaire televisieprogramma’s zijn een droom om op je sociale media te gebruiken en heel
dankbaar om op in te haken. FOS Open Scouting gebruikt hier de beelden van de cliffhanger
op het einde van een van de afleveringen om hun vormingsweekend mee in de kijker te
zetten. Ook mooi dat ze voor de vorm van een stripverhaal kiezen.

> Bekijk online: www.facebook.com/fos.scouting/photos/a.132415066837379/1757609857651217

OOK TVH DOET EEN ‘MOLLEKE’
Ook graafmachine-producent TVH gebruikte ‘De Mol’ als inspiratiebron om een post aan op te hangen.
Of hoe je van een relatief saai product als een graafkraan toch iets spannends kunt maken.

> Bekijk online: www.facebook.com/TVHGroup/posts/10155222184191510

DE COMPLIMENTEN-BOT VAN KBC
1 maart is ‘complimentendag’. De ideale gelegenheid om je klanten of fans eens in de bloemetjes te zetten.
Of om het voor je fans gemakkelijker te maken om anderen een complimentje te geven.
KBC ging volop voor de tweede strategie en lanceerde een chatbot die een compliment verzon op basis van
een emoji.

> Bekijk online: www.facebook.com/KBCBankEnVerzekering/videos/2285562104822553

BIB GOES DIY
Een filmpje maken voor je
sociale media hoeft niet
moeilijk of tijdrovend te zijn.
Een goed idee is vaak al
voldoende om de nodige
interactie uit te lokken.
Bij Bibliotheek Sint-AgathaBerchem toont medewerker
Hugo hoe je best een boek
plastificeert.
Heerlijk eenvoudig en
authentiek. En ze geven er hun
bibliotheek meteen ook een
gezicht mee.
Top!

> Bekijk online: www.facebook.com/bib.sintagathaberchem/videos/vb.339452289903516/346074339241311

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN
Foto’s uit de oude doos werken altijd. Zeker
voor steden en gemeenten. Maar in
verkiezingstijden krijgen die posts toch nog een
extra dimensie.
Dat zagen we het afgelopen jaar bij Stad
Leuven bijvoorbeeld. Daar illustreerden ze hoe
de stad vernieuwd is de voorbije jaren door
telkens een foto van vroeger en nu naast
elkaar te plaatsen.

> Bekijk online: www.facebook.com/stadleuven/posts/1891167530945954

WOORDMOPJE VAN HET JAAR
Bij Studio Brussel weten ze dat woordmopjes werken. En dat bewezen ze in 2018 opnieuw met een mooie
reeks muzikale BBQ-mopjes. Het interessante is dat StuBru met de hashtag #BBQbands eerst via Twitter
input vroeg van hun luisteraars en dan hun photoshop-skills loslieten op de beste inzendingen. Een greep
uit het aanbod:

> Bekijk online: https://www.instagram.com/p/BhtuJAlF11y

HOERA VOOR WERELDEMOJIDAG!
17 juli is wereldemojidag! Jups! Ook dat bestaat, en geeft je als beheerder van een facebookpagina heel
wat mogelijkheden om er creatief mee aan de slag te gaan. In Evergem deden ze het zo:

> Bekijk online: www.facebook.com/Evergem/photos/a.166888770043084/1785822291483049

MAAK JE EIGEN MEME
Een meme hoeft niet per definitie te bestaan uit een foto uit een bekende film en een zin in Impact-letters.
Natuurpunt bewijst hier dat je met een eenvoudige visual en een stevige dosis humor ook heel wat inhoud
kunt meegeven.

> Bekijk online: www.facebook.com/1132324691/posts/10216729580488527

DE BANKSY SHREDDER
Museum Texture zette in het najaar een animated
GIF in op hun Twitter-account om zo de aandacht
te vestigen op hun expo Biolace, die verlengd
wordt.
Hun inspiratie vonden ze bij de ‘shredder’ van
Banksy, die op dat moment al een paar dagen
trending was op Twitter.

> Bekijk online: www.facebook.com/1132324691/posts/10216729580488527

STEM PREDATOR!
De nieuwe predator-film kwam in
de bioscoop een goede week voor
de gemeenteraadsverkiezingen.
Reden genoeg voor 20th Century
Fox om beide gebeurtenissen te
combineren in een hilarische post
vol foute verkiezingsaffiches.

> Bekijk online: www.facebook.com/20thcenturyfoxbe/posts/2391281144234974

DIGITAAL
TOUWTREKKEN
Op de Dag van de Jeugdbeweging
toont iedereen een dag lang bij
welk jeugdbeweging hij/zij actief is.
Tussen de Chiro en de Scouts is er al
jaren een gezonde concurrentie. En
daar doet Gemeente Middelkerke
voor de gelegenheid graag nog een
schepje bovenop met een wel heel
mooi gelay-oute poll.

> Bekijk online: www.facebook.com/gemeentemiddelkerke/posts/2233950493343274

HERGEBRUIK DE CONTENT VAN JE BEZOEKERS
Museum Planin-Moretus doet iets speciaals met deze Facebook-post: ze hergebruiken een Instagramfoto
die een van hun bezoekers op hun Facebookpagina.
Oja, en de bezoeker in kwestie was een pluchen beestje uit Tsjechië dat de wereld rondreist.
Dat was ook speciaal.

> Bekijk online: www.facebook.com/Museum.Plantin.Moretus/photos/a.179401385414434/2232763943411491

HET BETERE PHOTOSHOP-WERK
De Marslander linken met stadspromotie? “Geef ons vijf minuten en start Photoshop maar alvast op,”
dachten ze bij Stad Gent.

> Bekijk online: www.instagram.com/p/BqsBT9wAZQD

BURGERPARTICIPATIE 2.0
Stad Roeselare kon niet goed kiezen welk type slimme vuilnisbak ze het best vonden. En dus vroegen ze
het maar aan hun bevolking. Via twee testvuilbakken op de Grote Markt en een Facebookpoll.

> Bekijk online: www.facebook.com/Roeselare.iservoorjou/posts/2245687805443577

GEEN ZIEKE SINT DIT JAAR
Zonder in een zwartepieten-discussie te vervallen:
Nog zo’n inhaker van formaat is natuurlijk De Sint!
Het OLV Ziekenhuis (Aalst Asse Ninove) gebruikte
de goedheilige man om aan hun volgers duidelijk
te maken dat het personeel allemaal een
griepspuitje krijgen om zo zowel zichzelf als de
patiënten te beschermen.

> Bekijk online: www.facebook.com/1397206683878273/posts/2145319149067019

OP ZOEK NAAR COLLEGA’S
De nieuwe film van Jan Verheyen werd opgenomen in Mechelen. Als je dan als stadsbestuur op zoek
bent naar nieuwe collega’s, dan kun je die kans niet laten liggen. En dat leidde tot dit fantastische
filmpje. Rekruteren 2.0, noemen we dat.

> Bekijk online: www.facebook.com/stadmechelen/videos/127388254871843

CAFÉ AFSNIS DOET VAN A/B TEST
Café Afsnis in Gent is sinds afgelopen jaar niet enkel bekend als decor voor de film ‘Belgica’, maar ook
omdat ze hun A/B-test gewoon doodleuk bekendmaakten op hun pagina. Experiment van de week!

> Bekijk online: www.facebook.com/afsnisgent/photos/a.1590535761237582/2082288638728956

HELL YEAH AC/DC
Afsluiten doen we met het voorstellingsfilmpje dat gemeente Staden maakte voor hun nieuw Administratief
Centrum / Dienstencentum. Kortweg AC/DC. Dat dat pure rock ‘n roll opleverde, spreekt voor zich.

> Bekijk online: www.facebook.com/GemeenteStaden/videos/210556639866960

OVER I LIKE MEDIA
I Like Media is een collectief van freelance communicatietrainers
die verenigingen, overheden en ondernemers
op weg helpen met hun digitale communicatie.

We coachen organisaties actief op
hun eigen werkvloer. Doordat we
aanwezig zijn in de werkomgeving,
kunnen we nog gerichter de
communicatie naar een hoger
niveau tillen.

We geven opleidingen, lezingen op
studiedagen en praktische workshops
(zowel in het open aanbod van
ledenverenigingen als op aanvraag bij
organisaties zelf).

We inspireren via onze digitale
nieuwsbrief en sociale media. Volg
ons en blijf op de hoogte van de
actualiteit, krijg tips en ontdek
goede voorbeelden van digitale
communicatie

OPLEIDING VOLGEN OF AANVRAGEN?
www.ilikemedia.be | info@ilikemedia.be

ELKE WEEK INSPIRERENDE POSTS OP JE SMARTPHONE?
Abonneer je op onze WhatsApp-verzendlijst!

www.ilikemedia.be

@ilikemedia.be

@ilikemediateam

@ilikemedia

