
Strategisch 
communiceren
met jongeren 
in 7 stappen

door Ruben Desmidt

VDS West-Vlaanderen
8 mei 2019



Titel en inhoudsindeling met lijst



Ruben Desmidt

@rubiezone



Ruben Desmidt

@rubiezone

 opleidingscoördinator bij Kortom

 papa van 2 dochters

 toekomstige cohousing bewoner

 9 jaar jeugdanimator in Torhout

 bestuurder & vormingsmedewerker Mediaraven

 mede-auteur ‘Communiceren met jongeren’

 Waar ik loop >> Strava

 Wat ik lees >> Goodreads

 Wat ik like >> Instagram



Hello!

Wie ben jij?

Wat wil jij weten?



Is iedereen er klaar voor?



Strategisch 
communiceren

met jongeren 
in 7 stappen



stap 1

KEN JE DOELPUBLIEK



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Hoeveel doelgroepen heb je als speelpleinwerking?

animatoren ouderskinderen



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Cijfers, cijfers, cijfers



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Cijfers, cijfers, cijfers



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Wat weet jij over ‘jouw jongeren’?

 gebruik smartphone?

 actief op sociale media?

 gemakkelijk bereikbaar?

 andere hobby’s?

 muzieksmaak?



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Mobiel internet breekt massaal door

Opmerkelijk:

 95% van de jongeren eigen smartphone
(97% bij 16-18 jaar)

 83% heeft een data-abonnement
=> altijd en overal online



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Facebook-monopolie brokkelt af

Opmerkelijk:

 daling van 87% naar 82%

 nog steeds grootste speler

 manier van gebruik veranderd

 Facebook even noodzakelijk 
kwaad zoals e-mailadres



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Instagram populairder dan ooit

Opmerkelijk:

 79% bijna even populair als Facebook

 62% deelt elke maand foto’s

 73% liket dagelijks

 privéberichten en stories in opmars



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Snapchat houdt stand

Opmerkelijk:

 overeind gebleven na lancering Instagram stories

 lichte stijging naar 79%

 privéberichten populairder stories



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Muziek luisteren via YouTube

Opmerkelijk:

 85% muziek via YouTube – populairder dan Spotify

 61% bekijkt video

 minderheid plaatst zelf video



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Messenger even populair als sms

Opmerkelijk:

 sms nog steeds op nummer 1

 WhatsApp weinig populair bij jongeren



Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Werk met persona’s



Voordelen:

 communiceren mét jongeren

 kennen de doelgroep

 authenticiteit

 weten wat werkt

Stap 1: KEN JE DOELPUBLIEK 

Schakel ambassadeurs in



stap 2

KIES JE BOODSCHAP
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Stap 2: KEN JE BOODSCHAP 

Kies voor een duidelijke boodschap



Stap 2: KEN JE BOODSCHAP 

Vertel je verhaal via storytelling



Stap 2: KEN JE BOODSCHAP 

Vertel je verhaal vanuit de WHY



Stap 2: KEN JE BOODSCHAP 

Vertel je verhaal vanuit de WHY

We zetten mensen in hun kracht voor
een veilige, rechtvaardige wereld zonder armoede.



Stap 2: KEN JE BOODSCHAP 

Welke boodschap wil jij brengen?

 één boodschap

 waarom?

 zit er een verhaal in?



stap 3

BEPAAL JE DOEL
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Stap 3: BEPAAL JE DOEL 

Wat wil je bereiken met je communicatie?



Stap 3: BEPAAL JE DOEL 

Wat wil je bereiken met je communicatie?

Praktijkvoorbeeld:

 communicatie over hitteplan

 doel: ouders geruststellen



stap 4

KIES JE KANAAL



Stap 4: KIES JE KANAAL

Op welk kanaal is je doelpubliek actief?



Stap 4: KIES JE KANAAL

Totaal aantal gebruikers in België



Stap 4: KIES JE KANAAL

Facebook

 grootste sociale netwerk

 meest internationaal netwerk

 marketingmachine door advertentiemogelijkheden

 doel: iedereen verbinden

 interessant voor: grote massa, campagnes, storytelling

 mogelijkheden: profiel – pagina – groep – event - messenger



Stap 4: KIES JE KANAAL

Facebook pagina

 voor organisaties en bedrijven

 algoritme toont berichten aan klein deel van de fans

 kwalitatief posten: focus op visueel (video > foto > link > tekst)

 frequent posten: minstens 3/week, maximaal 3/dag

 posts plannen met behulp van contentplanning

 interactie via Messenger en tijdlijn

 bekijk je statistieken en evalueer



Stap 4: KIES JE KANAAL

Facebook groep

 link met profiel en met pagina

 open – gesloten - geheim

 spreek spelregels af

 stel moderatoren aan



Stap 4: KIES JE KANAAL

Facebook profiel

 persoonlijk, maar kan ook publiek (follow)

 ideaal om te netwerken en ‘vriendjes’ te maken

 check je privacy-instellingen

 werk met vriendenlijsten



Stap 4: KIES JE KANAAL

Waarvoor gebruik jij Facebook?



Stap 4: KIES JE KANAAL

Instagram

 sterkste stijgers, dus bijzonder populair

 positief netwerk met foto en video als focus

 zowel via smartphone als desktop

 volg accounts en #

 adverteren gebruikt via Facebook

 interessant voor storytelling, evenementen, behind the scenes



Stap 4: KIES JE KANAAL

Instagram tijdlijn

 mooiste foto’s (tip: Snapseed)

 je visitekaartje

 probeer op te vallen

 werk met sets of huisstijl



Stap 4: KIES JE KANAAL

Instagram stories

 snelle, tijdelijke verhalen

 storytelling!

 hoogtepunten maken van stories

 experimenteer met filters, effecten en nieuwe tools

 kan ook heel stijlvol via hulpapps (tip: Unfold)



Stap 4: KIES JE KANAAL

Waarvoor gebruik jij Instagram?



Stap 4: KIES JE KANAAL

YouTube

 populair: 89% jongeren maandelijks gebruik

 veel consumptie zonder interactie!

 veel vloggers = leefwereld jongeren

 kanaal uitbouwen is arbeidsintensief

 wervende titels en copy nodig bij video’s

 Geen YouTube video’s op Facebook



Stap 4: KIES JE KANAAL

Waarvoor gebruik jij YouTube?



Stap 4: KIES JE KANAAL

Snapchat

 niet dood: 79% gebruikt maandelijks

 gesloten netwerk

 focus op chatten (privé-berichten)

 one tot one – one to many – one to all

 fun



Stap 4: KIES JE KANAAL

Waarvoor gebruik jij Snapchat?



Stap 4: KIES JE KANAAL

En privé-berichten?

Cijfers digimeter jan 2019



Stap 4: KIES JE KANAAL

Moeten we op elk kanaal aanwezig zijn?

Keuzes maken:

 volgens doelgroep

 volgens experiment

 claimen



stap 5

MAAK EEN PLAN



Stap 5: MAAK EEN PLAN

Alles in beeld, klaar voor het plan



Stap 5: MAAK EEN PLAN

Aandachtspunten voor plan

 werk in campagnes

 inspiratie – creatie – publicatie

 centen nodig ?

 hulp nodig ?

 ruimte voor experiment



Stap 5: MAAK EEN PLAN

http://bit.ly/GRATIScontentkalender

Opmerkelijk:

 sms nog steeds op nummer 1

 WhatsApp weinig populair bij jongeren



Stap 5: MAAK EEN PLAN

www.ilikemedia.be/top-topical-kalender



stap 6

MAAK ER WERK VAN



Stap 6: MAAK ER WERK VAN

Communiceren is een fulltime job

 investeer tijd

 elke jeugdwerker een smartphone

 schakel hulp in

 volg opleiding en updates

 sharing is caring



Stap 6: MAAK ER WERK VAN

Jij kan zelf een designer zijn.



stap 7

MEET EN EVALUEER



Stap 7: MEET EN EVALUEER

Meten is weten



Stap 7: MEET EN EVALUEER

Statistieken Facebook pagina



Stap 7: MEET EN EVALUEER

Ook Instagram heeft statistieken



Stap 7: MEET EN EVALUEER

De hamvraag: doel bereikt?



Dit was het dan!



meer inspiratie nodig?

www.communicerenmetjongeren.be



Vragen?

Bedankt voor jullie aandacht.


