
EEN KIJKJE IN DE 
SOCIAL MEDIA KEUKEN 





Doelstellingen: 

-Meer kliks via social naar ad.nl 

- Meer eigen nieuws 
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Maurice Lede @MauriceLede 

Onderweg naar het @openluchtmuseum voor de landelijke 

finale van het @TechToernooi. Zonnig Arnhem, here I come! 

Maurice Lede @MauriceLede 

@mrlnhrld O ni da! 

Maurice Lede @MauriceLede 

Kaartjes voor Rodriquez, Frank Ocean, John Mayer zijn binnen. Nu nog  

op zoek naar Soundgarden en de Editors! Music is my Religion! Oeyeah! 

Maurice Lede @MauriceLede 

@evelienbosch Breaking Bad was inderdaad de inspiratiebron  

voor deze daad :p mvg Maurice L. 

6 juni 

5 juni 

5 juni 

3 juni 





timdouwsma 

timdouwsma Dit is zooo mooi!  

mijn lieve vrienden Jan en Irma 

zijn voor het eerst papa en  

mama geworden van een  

prachtige dochter! Mega trots  

op deze kanjers!!  
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Freek Vonk 

Lieve mensen, tijdens het filmen voor één van 

mijn nieuwe programma's op de Bahamas heb 

ik flink pech gehad. Ik ben gebeten door een 

haai. Vanuit een ziekenhuis in Miami wil ik jullie 

persoonlijk laten weten wat er is gebeurd…. 

21 d. 

1.314 keer gedeeld 10 d. opmerkingen 
9:14 uur  

geplaatst door Freek Vonk 

2 februari 2017 



Freek Vonk flink toegetakeld  
door haai: Dit is foute boel 

TV-bioloog Freek Vonk is tijdens het filmen van een 

van zijn nieuwe programma's op de Bahama's 

gebeten door een Caribische rifhaai. Hij raakte 

daarbij zwaar gewond aan zijn rechter bovenarm. 

Na een operatie van drie uur in Miami kan de 

bioloog zijn hand, arm en vingers nog normaal 

bewegen.  
9:44 uur  

geplaatst op AD.nl 



Geert Wilders 

@geertwilderspvv 

D66 wil Amsterdam afsplitsen als de 

verkiezingsuitslag tegenvalt. 

 

Pechtold demonstreert met Hamas-

terroristen. 

 

Is dit de volgende stap? 



Lodewijk Asscher 
@LodewijkA 

Ontroerend. 



Foto van Willem-Alexander en 

Van der Laan ontroert duizenden 

Burgemeester Van der Laan krijgt ondersteuning van koning  

Willem-Alexander, tijdens een bezoek aan de Amsterdamse Jordaan. 





100+ 

Pagina’s 

Facebookpagina’s worden proeftuin 

 



Wat brengen we op onze site? “Politieke stukken 

zorgen toch nooit 

voor 

verkeer..” 
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Pagina’s 
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Tubantia 

'Huilend rende ik verder. Dit was zo beledigend, 
zo agressief en zo kwetsend.' 

Enschedese is scheldpartijen tijdens hardlopen  

zat: 'Wekelijks is het raak' 

ENSCHEDE - De scheldpartijen onderweg doen pijn, maar Nicolien  

Weghorst rent door. Ze wil weer gezond worden en daar hoort bij dat  

ze moet afvallen… 

136.110 mensen bereikt 983 

92 keer gedeeld 505 opmerkingen 
zaterdag om 9:24 uur  

geplaatst door Tubantia 

26 november 2016 



AD.nl 

De Scheldpartijen onderweg doen pijn, maar  

Nicole rent door. Ze wil weer gezond worden en  

daar hoort bij dat ze moet afvallen. Via Tubantia 

661.903 mensen bereikt 4,6d 

164 keer gedeeld 1,2d opmerkingen 
een uur later  

geplaatst door AD.nl 

Enschedese is scheldpartijen tijdens hardlopen  

zat: 'Wekelijks is het raak' 

26 november 2016 



RTL Nieuws 

Een vrouw in Twente wordt uitgescholden  

tijdens het hardlopen omdat ze dik is.  

Herken jij dat of gebeurt jou dat ook wel eens?  

 

Laat het ons weten via oproep@rtl.nl. 

 

249 2 keer gedeeld 

231 opmerkingen 
zondag door  
RTL  Nieuws 

27 november 2016 



maandag op Hart van Nederland 



Nederlandse is scheldpartijen tijdens  

hardlopen zat: “Wekelijks is het raak” 

Nicolien Weghorst blijft, ondanks alle nare reacties, gewoon hardlopen 

De scheldpartijen onderweg doen pijn, maar Nicolien Weghorst 

rent door. Ze wil weer gezond worden en daar hoort bij dat ze 

moet afvallen. Want de 42-jarige Nederlandse weet zelf maar al te 

goed dat ze te dik is. Sinds enige tijd hardloopt ze daarom weer. 

Wat ze daarbij onderweg naar haar hoofd krijgt geslingerd, tart 

elke beschrijving. Hé vetklep! Dikzak! Varken! “Wekelijks is het 

raak en dat doet zeer. Ze beseffen totaal niet wat ze een ander 

aandoen.” 

en op HLN.be 



Bart De Wever steekt Nederlandse  

jogster die wordt uitgescholden  

hart onder de riem in e-mail 

Tientallen reacties kreeg de Enschedese Nicolien Weghorst (42) 

nadat ze afgelopen week haar verhaal over de scheldpartijen 

tijdens het joggen deed aan het Nederlandse Algemeen Dagblad. 

Eén daarvan was wel een hele bijzondere: zelfs Bart De Wever, 

die perfect weet wat Nicolien doormaakt, stuurde haar een e-mail. 

follow up 



Dionne Stax viert verjaardag en 
Roxeanne Hazes zet haters te kijk 

SHOWBYTES | Korte updates van de sterren op 

Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij 

smullen ervan. Het is weekend, het zonnetje schijnt! 

Hoe brengt bekend Nederland het weekend door? 



SHOWBYTES | Korte updates van de sterren op 

Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij 

smullen ervan. Het is weekend, het zonnetje schijnt! 

Hoe brengt bekend Nederland het weekend door? 

Brabantse Dionne Stax viert 
verjaardag en Roxeanne Hazes zet 
haters te kijk 







Ton (18) is wereldkampioen frikandellen eten 



'Je moet trots zijn op hoe je er uit ziet' 

FAMKE LOUISE | Haar eerste videoclip Op Me Monnie 

werd in vier maanden ruim 10 miljoen keer bekeken. 

Net zo vaak als het Trumpfilmpje van Arjen Lubach. 

Binnen een mum van tijd was de vloggende en 

zingende tiener uit Almere een hit. Maar wie is de pas 

19-jarige Famke Louise nu echt? 







Vader van drie kinderen overleden na overval 

KOPPENTEST 

Man overleden na gewapende overval in Landgraaf A 

55% 

60% 

2,6% 

1,3% 

Quality click % | Click through rate Trails 

4.091 

1.048 



Esmée Denters zonder Justin Timberlake: 

nu moet ik het zelf doen 

KOPPENTEST 

Justin Timberlake: liet Esmée Denters stikken: 

‘Mijn wereld stortte in’ 

A 53% 

48% 

4.01% 

6.98% 

Quality click % | Click through rate Trails 

892 

3.618 





10 tips om huis en tuin te wapenen 

tegen de kou 

Nederland wacht een paar nachten met strenge vorst. 

In grote delen van het land wordt het voor het eerst 

sinds 2013 zo koud. Tien tips om vorstschade in en 

om het huis te voorkomen. 



2017 Waarom wil je van journalisten merk maken? 

 

 

De belangrijkste is: de toekomst van 

titels is onzekerder dan de toekomst van 

journalistiek. 

 

Een goede PR professional wil op maat 

outreach doen. Hoe meer je als journalist 

laat zien hoe groter de kans op een 

relevante pitch. 

 

Daarnaast volgen mensen mensen,  

geen logo’s. 
  

 

 



2017 Waarom wil je van journalisten merk maken? 

 
 

• maakt zichtbaar dat wij over specifieke 

deskundigheid beschikken (AD zit goed in 

wielrennen want heeft Thijs. AD heeft verstand van 

voetbal want heeft Sjoerd.) 

 

• geeft ons merk een menselijk gezicht  

 

• is iemand om je aan te hechten en dus voor terug 

te komen, een ankerpunt in een zee van 

informatie.  

 

• is makkelijker uit te nodigen door andere media 

en wordt zo een ambassadeur voor ons merk 

 

 

LET OP! 

Een journalist die zich profileert op basis van zijn 

deskundigheid is veruit te prefereren boven een 

journalist die zich profileert op basis van zijn 

mening. Dat laatste moeten alleen columnisten 

doen. 
  

 














