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Waarom zitten we op Facebook?

• Ledenbinding & betrokkenheid

• Merkassociatie / ‘Top of mind’ → Natuur in Nederland

• Mensen weer laten verwonderen over Nederlandse natuur

• Expertise tonen (= via Webcare natuurvragen beantwoorden)

• Het jonge / frisse gezicht van Natuurmonumenten tonen :-)

• Bereik / Zichtbaarheid

* Conversie loopt vooral via Facebook Advertising



Natuurmonumenten op Social Media

• Gemiddelde maand Facebook Natuurmonumenten

• 322.000 fans

• Bereik 1,2 miljoen mensen (excl. advertenties)

• 5,5 miljoen impressies

• 53 Facebook pagina’s rondom natuurgebieden – 210.000 fans

• 41.000 Instagram volgers

• 42.000 Twitter volgers



https://youtu.be/kknfEVC3zXw
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Techniek



• Check van te voren het bereik… (3G / 4G / Wifi)

Learnings - Techniek



• Test je Live Stream een paar keer op een aparte pagina 

zonder fans.

Learnings - Testen



Learnings - Keep it simple

• Maak het niet te complex / professioneel… 



• Meest populaire live feed was om 7:00 uur ‘s-ochtends!

Learnings - Tijd



• Je kunt een live stream van te voren 

inplannen (externe tool voor nodig zoals 

OBS of Livestream).  

• Let op: geen 12 streams tegelijk 

inplannen… 

Learnings - Inplannen



Inhoud



Learnings – Je bent LIVE!

• Unieke interactie mogelijkheden

• Q&A’s werken super – Stel zelf actief

vragen aan je kijkers

• Tip: Bij langere live streams

tussendoor nieuwe kijkers een korte 

intro geven (net als op oldskool TV)



• Aankondigen op je eigen kanalen 

(nieuwsbrief / social / site)

• Denk aan eventuele advertising 

• Interactie tip: ‘Van te voren vragen 

in laten sturen’

• Let op automatische aankondiging 

bij inplannen stream

Learnings - Promotie vooraf



Learnings - Blablabla

• Praat niet alles vol



Learnings - Script of niet?

• Bereid je voor, maar hou het spontaan

• Zoek natuurlijke verhalenvertellers



Learnings - Webcare

• Plaats eventuele bijzonderheden ook in de comments (voor 

mensen die later aanhaken)

• Webcare tools zoals Coosto werken slecht bij live feed 

comments → Gaat via Facebook, makkelijk en sneller



• Check achteraf wanneer mensen afhaakte en probeer 

hiervan te leren voor je volgende live stream. 

Learnings - Leren van je data



• Hou er rekening mee dat een groot gedeelte van je fans je 

Live Stream pas zullen kijken als deze al afgelopen is.

Learnings - Achteraf kijkers



Resultaat



Wat leverde het op?

• Media bereik van bijna 9 miljoen mensen 

• De video’s zijn samen 364.000 keer bekeken

• Enthousiasme onder collega’s 

(“Live is spannend maar super leuk!”)

• Heel veel blije fans! 



Vragen!


