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Introductie 

In het nieuwe communicatieplan 2015-2017 wordt het voorstel gedaan om sociale media in te 

zetten als nieuwe communicatiemiddelen. Op dit moment doet de Protestantse Gemeente 

Amersfoort nog weinig met sociale media. Diverse wijkgemeentes hebben wel een Facebook-pagina 

of groep, maar hier wordt in de praktijk vaak weinig mee gedaan. Het kost tijd en geld om een 

community op te bouwen. Met dit social media plan dient de Commissie Communicatie een 

onderbouwd voorstel in waarom sociale media van toegevoegde waarde kunnen zijn en hoe deze 

middelen ingezet kunnen worden. Ook doet de commissie aanbevelingen voor de komende jaren. 

 

Waarom social media? 

De hoofdreden om sociale media te gebruiken is omdat hiermee een groep leden, randkerkelijken 

en geïnteresseerden bereikt kan worden, die niet via de andere communicatiemiddelen van de kerk 

bereikt worden. De gemiddelde Nederlander zit 77 uur per maand op het internet, exclusief 

internetgebruik op het werk (SIDN, 2014). 90% van de Nederlanders is dagelijks online en 86% maakt 

gebruik van sociale media. Een steeds groter wordend deel van de Nederlanders is daardoor beter te 

bereiken via sociale media dan via traditionele communicatiemiddelen. 

 

Doelstelling 

In het communicatieplan 2015-2017 staat dat de Protestantse Gemeente Amersfoort transparant wil 

communiceren met haar omgeving; op een actuele, professionele en eigentijdse manier. De inzet 

van sociale media speelt in op een wereldwijde trend waarbij online communicatiemiddelen 

traditionele media verdringen.  

https://www.sidn.nl/a/kennis-en-ontwikkeling/trends-in-internetgebruik
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Facebook 

Over Facebook 

Facebook is het grootste sociale netwerk en telt wereldwijd 1,44 miljard maandelijks actieve 

gebruikers. Er maken 9,4 miljoen Nederlanders gebruik van Facebook. Het gebruikersaantal is ieder 

jaar gestegen (in 2014 met 5%), al bleek afgelopen jaar dat de groep jongeren tussen 15-19 jaar op 

Facebook gedaald is. Toch blijft Facebook verreweg de beste manier om de grote meerderheid te 

bereiken. De gemiddelde gebruiker zit 21 minuten per dag op Facebook, dus het is een goede plek 

om mensen te ontmoeten. 

 

Facebook-pagina of groep? 

Bij Facebook is het mogelijk om een pagina of een groep aan te maken. Bij een groep moet je lid 

worden van de groep, een pagina kun je leuk vinden. Hiermee is een pagina dus wat 

laagdrempeliger. Bij een groep kan elk lid berichten in de groep plaatsen, maar hierdoor is het ook 

lastiger om de content te modereren. Een pagina kan één of meerdere redacteuren hebben en zij 

zijn de enige die nieuwsberichten kunnen toevoegen. Mensen kunnen wel een bericht naar de 

pagina sturen, maar deze kunnen gemodereerd worden door de paginaredacteuren. Daarnaast is 

het bij een pagina mogelijk om te adverteren, bij een groep kan dit niet. 

 

Adverteren 

Eén van de voordelen van een Facebook-pagina is het uitgebreide advertentiesysteem waarmee 

gebruikers bereikt kunnen worden. Doordat gebruikers hun profiel invullen, kan er heel gericht 

geadverteerd worden. Zo weet Facebook bijvoorbeeld meestal waar de gebruiker woont en welke 

religieuze oriëntatie hij/zij heeft. Stel dat de PGA een kerkelijke activiteit heeft voor 55-plussers, dan 

kan er bijvoorbeeld een advertentie gemaakt worden die alleen vertoond wordt aan 55-plussers, die 

christelijk zijn en in Amersfoort wonen. 

 

Eén overkoepelend platform 

Facebook is uitermate geschikt om als een overkoepelend platform te dienen. Een Facebook-pagina 

kan door meerdere mensen beheerd worden. Het is bijvoorbeeld een idee om uit elke wijkgemeente 

één vertegenwoordiger te hebben die content op de Facebook-pagina kan zetten. Op deze manier 

kunnen er vanuit meerdere kerken berichten en aankondigingen geplaatst worden die voor de hele 

PGA interessant zijn. Op dit moment zijn de meeste PGA-gemeenten niet of nauwelijks actief op 

Facebook. Door de krachten te bundelen kan de Facebook-pagina PKN Amersfoort een 

overkoepelend platform worden waar PGA-leden elkaar kunnen ontmoeten en op de hoogte kunnen 
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blijven van actualiteiten. De afzonderlijke kerken hoeven dan ook niet per se los van elkaar te 

investeren in een eigen Facebook-pagina. 

 

Instagram 

Over Instagram 

Instagram werd in oktober 2010 gelanceerd als een 

app waarmee je gemakkelijk filters toe kunt voegen 

aa  je foto s die je er olge s et je olgers ku t 

delen. Binnen twee maanden had Instagram al een 

iljoe  ge ruikers. Er erde  steeds eer foto s 

gemaakt met mobiele telefoons en het toevoegen 

van een fotofilter maskeerde de kwalitatieve 

eperki ge  a  de o iele a era s. I iddels is 

Instagram uitgegroeid tot een sociaal netwerk 

aar ee ge ruikers foto s et elkaar dele  e  o ta t et elkaar he e . I  fe ruari  erd 

Instagram door Facebook overgenomen voor een miljard dollar. 

 

Jonge gebruikers 

Wereldwijd gebruiken meer dan 300 miljoen mensen Instagram (oktober 2014) en elke dag worden 

er rui   iljoe  foto s e  ideo s gedeeld. Instagram heeft hiermee meer gebruikers dan Twitter. 

Nederla d heeft ,  iljoe  I stagra ers, aar a  er zo  .  dagelijks i logge . I stagra  

heeft vooral veel jonge gebruikers. 41% van de gebruikers is tussen de 16-24 jaar oud en 35% van de 

gebruikers is tussen de 25 en 34 jaar oud. Door de jonge gebruikersgroep is het vooral een 

interessant sociaal netwerk als je jongeren wilt bereiken. 47% van de Nederlandse scholieren en 

studenten gebruikt inmiddels Instagram. Uit een onderzoek van Forrester bleek in 2014 dat de 

betrokkenheid op Instagram ook veel hoger is dan op andere sociale netwerken. Een post op 

Instagram genereerde een betrokkenheid van 4,21%, veel meer dan Facebook (0,07%) en Twitter 

(0,03%). Een Instagram-post levert dus 58x meer interactie op dan een Facebook-bericht en 120x 

meer interactie dan een tweet. 

 

  

http://blogs.forrester.com/nate_elliott/14-04-29-instagram_is_the_king_of_social_engagement
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Visuele presentatie 

Doordat de nadruk op beeldmateriaal ligt, kan de 

PGA zichzelf op een visuele manier aan jongeren 

presenteren. Hierbij kan bijvoorbeeld aan de 

volgende content gedacht worden: 

- Foto s et i spirere de tekste . 

- Foto s a  jo gere a tiviteiten van PGA-

gemeentes.  

 

Adverteren op Instagram 

In september kondigde Instagram aan dat het mogelijk wordt om te adverteren op Instagram. 

Doordat Instagram een onderdeel is van Facebook, kan er gemakkelijk een koppeling worden gelegd 

tussen Instagram en Facebook. Activiteiten die speciaal voor jongeren zijn opgezet, zouden 

bijvoorbeeld via een Instagram-advertentie extra onder de aandacht kunnen worden gebracht. 

 

Andere sociale media 

Naast Facebook en Instagram zijn er nog veel meer sociale media die gebruikt kunnen worden om de 

doelgroep te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan Twitter en Pinterest. De Commissie Communicatie 

raadt echter aan om met Facebook en Instagram te beginnen. Via Facebook kan veruit het grootste 

deel van de doelgroep bereikt worden en als aanvulling is Instagram een unieke manier om jongeren 

te bereiken. Dat wil niet zeggen dat andere sociale media geen meerwaarde kunnen hebben, maar 

voor nu is het goed om de inspanningen te concentreren op deze twee kanalen. Het is beter om 

klein te beginnen; in de toekomst kan de inzet van sociale media altijd nog uitgebreid worden. 
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Aanbevelingen 

Op basis van de geleverde informatie, komt de Commissie Communicatie daarom tot de volgende 

aanbevelingen: 

 

Zet een Facebook-pagina op 

De PGA heeft nog geen Facebook-pagina. Aangezien een groot deel van de Nederlanders een 

Facebook-account heeft en ze gemiddeld 21 minuten per dag op het sociale netwerk te vinden zijn, 

is het een effectief communicatiemiddel om een grote doelgroep te bereiken. 

 

Creëer een actieve community op Facebook met 500 mensen 

De meeste PGA-gemeenten zijn niet of nauwelijks actief op Facebook. Dit biedt de kans om één 

overkoepelend platform PKN Amersfoort op te bouwen en dit bespaart de wijkgemeentes een hoop 

investeringen. Het opbouwen van een community kost tijd en geld. Je moet adverteren om de 

pagina bij Facebook-gebruikers onder de aandacht te brengen. Het is raadzaam om een eenmalig 

bedrag te reserveren voor het opstarten van de pagina en daarna een advertentiebudget vast te 

stellen waarmee zo nu en dan activiteiten en nieuwsberichten extra onder de aandacht kunnen 

worden gebracht. 

Het is lastig om in te schatten hoe groot de potentiële community kan worden. De Facebook-pagina 

van de landelijke PKN wordt bijvoorbeeld maar door zo  .  e se  leuk ge o de , ter ijl de 

Protestantse Kerk bijna 1,7 miljoen leden heeft. Daar staat tegenover dat diverse losse gemeentes in 

Amersfoort meer dan 300 Facebook-leden hebben, zoals de Kruispunt-gemeente en de Kerk van de 

Nazarener. Per 31 december 2014 telt de PGA 7.279 actieve leden, dus er is voldoende potentieel 

om een actieve community op te bouwen. Het is een goed uitgangspunt om in eerste instantie te 

proberen om een groep van 500 leden op te bouwen. 

Om deze 500 leden over te halen om de pagina leuk te vinden, is het aan te raden om te adverteren. 

Zo  .  e se  ge e  aa  i  A ersfoort te o e  e  hristelijk te zij . Als dat erder 

toegespitst ordt aar protesta ts  lij e  er o ge eer .  e se  o er. Deze groep kan via 

gerichte advertenties bereikt worden. Daarnaast is het ook mogelijk om een lijst met e-mailadressen 

te importeren en deze mensen (voor zover ze op Facebook zitten) te benaderen door middel van 

een advertentie. Naar verwachting zal deze groep bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in de 

Facebook-pagina van de PGA. 
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Zorg voor vertegenwoordigers uit wijkgemeentes die de Facebook-pagina kunnen beheren 

Vele handen maken licht werk. Door vertegenwoordigers van wijkgemeentes te zoeken en hen waar 

nodig toe te rusten, kan de Facebook-pagina vanuit diverse hoeken van input worden voorzien. Het 

beheren en onderhouden van een Facebook-pagina kost tijd en het is aan te raden om dit over 

meerdere mensen te verspreiden. Het is daarnaast ook een goede manier om wijkgemeentes bij de 

overkoepelende Facebook-pagina te betrekken. Hiervoor moeten dan wel richtlijnen worden 

opgesteld om de kwaliteit van de content te waarborgen. 

 

Begin met een Instagram-account voor jongeren 

De PGA heeft nog geen communicatiemiddel dat zich specifiek op jongeren richt. Omdat jongeren 

veel meer tijd doorbrengen op Instagram in vergelijking met Facebook, kan het een goed middel zijn 

om jongeren op een eigentijdse manier te bereiken. Wellicht kunnen de jongerenwerkers uit de 

wijkgemeentes hierbij betrokken worden. 

 

Budget 

- Schatting ee alig udget o  ee  o u ity et zo’  5  lede  op te ou e : € .000,- 

Door middel van een zogenaamde like-campagne krijgen Facebook-leden het voorstel om de 

pagina van de PGA leuk te vinden. Deze campagne kan op een specifieke doelgroep worden 

afgestemd. Daarnaast kan interessante content extra gepromoot worden onder Facebook-

gebruikers. Als ze geïnteresseerd zijn in de content, zijn ze wellicht ook eerder geneigd om 

de Facebook-pagina van de PGA te volgen voor toekomstige updates. De kosten per like 

variëren per campagne, dus in het begin moet de campagne geoptimaliseerd worden zodat 

de kosten per like zo laag mogelijk blijven. Na het optimaliseren van de campagne is er meer 

bekend hoe de kosten per like voor de Facebook-pagina van de PGA uitvallen. 

- Schatting maandelijks ad erte tie udget: € ,- 

Facebook probeert haar gebruikers zoveel mogelijk relevante content voor te schotelen en 

daardoor zien gebruikers vooral statusupdates van vrienden. Door content betaald te 

promoten is de kans groter dat mensen berichten van de PGA in hun nieuwsoverzicht zien. 

Er kan bijvoorbeeld extra geadverteerd worden om specifieke evenementen of acties te 

promoten. Het advertentiebudget is een schatting en het is goed mogelijk dat er minder geld 

nodig is om de content betaald te promoten. Verder kan het budget dus verdeeld worden 

over Facebook en Instagram. 


