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Vanaf 2014 wordt er gewerkt om zoveel mogelijk volgers en likes te krijgen. Het aantal berichten 
is de laatste jaren behoorlijk gestegen. Dit doen wij in de vorm door ‘bijzondere dagen’ toe te 
voegen aan de berichten. Ook het bedanken van ambassadeurs, personeel, interviews van de 
ambassadeurs, acties van het winkeltje, in bijzonder de verhalen die Wanda heeft geschreven 
voor ‘de Vrienden’ zorgen voor steeds weer afwisselende content voor Facebook, Twitter en 
tegenwoordig ook Instagram en LinkedIn.

We zijn bezig met het maken naar een link voor donaties op deze plek

In dit verslag wordt duidelijk dat op het moment dat wij onze jubileum-actie gingen delen het aan-
tal volgers enorm steeg. Voor deze periode zie je dat de stijgende lijn er ook was maar dan heel 
langzaam. 

Volgers



Publicaties van de afgelopen 2 maanden



Wanneer zijn onze fans online?

Vergelijkbare pagina’s

Je ziet dat het niet uitmaakt welke dag van de week je informatie post. Iedere dag zullen er 
ongeveer het zelfde aantal online zijn. Tussen 13.00 en 20.00 uur is het rustig. Een eventuele live-
stream is dan geen goede optie. 

Enkele jaren geleden 
werd er anders op FB 
ingelogd

Facebook zet ons op de derde plaats 
wanneer het gaat om bedrijven met 
soortgelijke belangen



Je ziet dat het bereik met de aantal likes vanaf juni behoorlijk is gestegen.

Hieronder zie je het aantal likes dat verkregen is d.m.v. berichtgeving, maar ook het aantal volgers 
dat het bericht gedeeld heeft op zijn/haar eigen tijdlijn.

Totale bereik

Op welke wijze interactie met onze volgers



Conclusie:
De campagne heeft duidelijk resultaat.

Wat we nog gaan toevoegen is een button voor donaties. 
Nu wordt er nooit doorgeklikt naar de button ‘contact 
opnemen’. Wanneer er staat ‘doneer hier’ wordt er wel 
actie verwacht. We zijn dit al aan het opstarten. 

Op bovenstaand schema zie je dat we een video missen. 
Ook hier zijn we druk mee bezig. In oktober komt er een 
interview met twee ambassadeurs online. Ons bereik is 
maar liefst met 176% gestegen. We zijn druk bezig dit 
percentage te behouden en wie weet, kunnen we het nog 
verder verhogen.

Overzicht van de afgelopen maand



Volgers Twitter

Volgers Instagram Jubileum website

Volgers LinkedIn
In dit verslag kan je zien dat het aantal 
volgers op twitter toch een kleine 200 is. 
Hoewel de deelacties alleen intern door 
ons gedaan worden en er al jaren weinig 
‘getagd’ is. We posten hier bijna alle FB-
berichten op door nadat we het bericht zo 
beknopt mogelijk gemaakt hebben. 

Speciaal voor ons jubileum hebben we 
een instagramaccount aangemaakt. 
Hierop hebben wij al 68 volgers in slechts 
3 maanden tijd. Wij posten hierop ‘kiekjes’ 
die Wanda maakt wanneer ze voor ons op 
pad is en wij posten de aankondigingen van 
onze verhalen op FB. Zo nu en dan posten 
wij ook onze QR-Code of andere weetjes 
omtrent VVHM.

Speciaal voor ons jubileum hebben we een 
website gemaakt waar alle verhalen en 
interviews gedeeld worden die afgelopen jaar 
geplaatst zijn. Zo is er 1 verzamelpunt voor 
alles wat we afgelopen jaar geplaatst is. 

Deze pagina is nog niet veel bezocht maar 
dat was ook niet de doelstelling. 

Op LinkedIn zijn we nog niet heel lang 
actief. Nu Wanda de verhalen schrijft zuleln 
we dit medium steeds meer gebruiken. 
We zijn hier wel selectief in. Niet alles 
is geschikt voor dit zakelijke platform. 
Vanwege ons 10-jarig bestaan delen we nu 
de complete bijzondere verhalen. 

Statistieken 
Facebookpagina VVHM
Jubileumjaar 2021 - juni-september


