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FaceBook revisited
Ilse Depré, BiB IDee

Facebook is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijk online 
kanaal voor bedrijven en non-profitorganisaties. Recente ver-
anderingen zorgen er echter voor dat het bereik ervan sterk is 
afgenomen. Is het tijd om Facebook te verlaten, en zo ja, wat 
zijn de alternatieven?
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VAN PAGINA NAAR 
NIEUwSOVERZICHT
Facebook voegt voortdurend functionali-
teiten toe. Stuk voor stuk handige opties, 
maar heel wat andere wijzigingen heb-
ben eerder een negatief effect. Dat is 
vooral zo wat betreft het bereik van een 
Facebook-pagina: het aantal fans dat de 
berichten ziet opduiken in hun nieuws-
overzicht. Het is een misverstand om 
te denken dat elk bericht of elke foto 
die we posten, bij iedereen verschijnt. 
Facebook filtert immers de berichten 
van onze vrienden, groepen en pagina’s 
op basis van een algoritme, de Facebook 
EdgeRank, waarbij de parameters affini-
teit, gewicht en tijdsverloop het belang-
rijkst zijn. 

Wanneer je als beheerder van een 
Facebook-pagina een bericht plaatst, 
dan zal het algoritme voor elke fan die 
inlogt bepalen of het bericht al dan niet 
getoond moet worden. Dit wordt het 
organisch bereik van een post genoemd, 
nl. het aantal personen dat je bereikt zon-
der ervoor te betalen. Je kan dit aanvul-
len door gebruik te maken van Facebook-
advertenties, waardoor je bericht bij meer 
gebruikers zal verschijnen. 

Het organisch bereik van je Facebook-
pagina kan je makkelijk zelf bekijken. 
Zodra je voldoende fans hebt, kan je 
statistieken raadplegen. Hieruit leren 
we bijv. dat de fans van een bibpagina 
ouder zijn dan de gemiddelde Facebook-
gebruiker, dat Facebook in de namiddag 
en avond vaker geraadpleegd wordt dan 
’s ochtends vroeg, en dat afbeeldingen 
en video’s een groter gewicht krijgen 
dan louter tekstberichten. Die bevindin-
gen kunnen ons helpen om het bereik 
van onze pagina te vergroten, bijv. door 
berichten op het juiste moment te plaat-
sen en de voorkeur te geven aan visuele 
materialen.

DAlEND ORGANISCH BEREIK
Het nieuwsoverzicht speelt een steeds 
belangrijkere rol in Facebook. In 2011 
spendeerde de gemiddelde Facebook-
gebruiker hier slechts 27 procent van zijn 
tijd, een jaar later was dat al gestegen tot 
40 procent. Het gevolg is dat profielen 

en pagina’s minder vaak bezocht worden 
dan vroeger. Als organisatie is het dus 
belangrijk om je berichten zo op te stel-
len dat ze bij zoveel mogelijk fans in dat 
nieuwsoverzicht verschijnen. 

Daarnaast wijzigt Facebook voortdurend 
de regels van de EdgeRank. Zo is de para-
meter tijd minder belangrijk geworden, 
door het nieuwe ‘story bumping’, een wij-
ziging waardoor oude berichten toch nog 
bovenaan in het nieuwsoverzicht kunnen 
verschijnen wanneer ze veel interactie 
uitlokken. Maar we zien ook een grote 
daling in het organisch bereik van een 
gemiddeld bericht. Onderzoekers hebben 
berekend dat een post op een doorsnee-
pagina in 2013 nog 16 procent van de fans 
bereikte en in 2014 was dat nog 2 procent. 
Berichten verschijnen dus steeds minder 
vaak in het nieuwsoverzicht, waardoor ze 
onzichtbaar blijven voor een groot deel 
van het publiek.

Facebook zegt dat de wijzigingen aan 
het algoritme noodzakelijk zijn om een 
informatie-overvloed te voorkomen. We 
hebben immers alsmaar meer Facebook-
vrienden, zijn fan van tientallen pagina’s 
en lid van heel wat groepen. Al deze 
‘relaties’ plaatsen massaal berichten, en 
om ons te beschermen filtert Facebook 
daarin. Aan de andere kant duwen deze 
wijzigingen paginabeheerders steeds 
meer in de richting van betalende adver-
tenties. Onderzoekers wijzen dan ook 
op de correlatie tussen de wijzigende 
EdgeRank, het dalende organische bereik 
en de stijgende Facebook-aandelen. 

HET EINDE VAN 
fACEBOOK?
Onderzoekers van de 
Princeton university 
stelden vorig jaar 
dat het einde van 
Facebook in zicht is: 

tegen 2017 zal 80 procent van de huidige 
gebruikers afhaken. Ze vergelijken het 
sociale platform met een epidemie, die 
zich bij aanvang razendsnel verspreidt, 
maar geleidelijk aan ook weer uitsterft. 
Die trend is al zichtbaar in de statistie-
ken: heel wat jongeren hebben het net-
werk al verlaten. Aan de andere kant kon 

“ DE HOOGDAGEN VAN 
FACEBOOK ALS ONLINE 
MARKETINGKANAAL 
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NEN INZETTEN OP DE 
BETALENDE MOGELIJK-
HEDEN VAN HET PLAT-
FORM.



 28 | META 2016 | 2

artikel

Facebook de laatste jaren wel rekenen op 
een groeiend segment van oudere gebrui-
kers. En er worden steeds nieuwe functi-
onaliteiten gelanceerd om van Facebook 
een echte hub, een portaalsite te maken. 
Waarschijnlijk zal het platform dus nog 
een tijdlang een grote gebruikersgroep 
kennen.

Maar is het nog altijd even onmisbaar voor 
organisaties als online kanaal? Weegt de 
tijd die we er als beheerders insteken nog 
op tegen het dalende bereik? Tot voor 
kort viel die balans zeker positief uit. 
Facebook-pagina’s fungeerden immers 
als een gratis webstek, vermits de inhoud 
voor iedereen toegankelijk was, ook voor 
wie geen Facebook-account had. Eind 
2015 kwam daar echter verandering in. 
De Belgische Privacycommissie veroor-
deelde Facebook immers voor het volgen 
van niet-gebruikers via de datr-cookie, 
waarop het sociale platform reageerde 
met het afschermen van publieke pagi-
na’s. In bepaalde browserversies kan je de 
pagina’s toch nog bekijken na het door-
lopen van een extra beveiligingscontrole 
in de vorm van een captcha (tekst en/of 
cijfers die je moet overtypen). In andere 
gevallen geraak je zonder Facebook-
account niet meer aan de informatie.

De hoogdagen van Facebook als online 
marketingkanaal zijn duidelijk voorbij, 
zeker voor Belgische non-profitorgani-
saties die niet willen of kunnen inzetten 
op de betalende mogelijkheden van het 
platform. uit allerlei hoeken klinken stem-
men om het platform te verlaten, en alter-
natieven te zoeken. Sociale netwerksites 
zijn er genoeg, maar is er op dit moment 
al een alternatief voor Facebook dat ons 
de nodige tools maar vooral ook een vol-
doende groot publiek kan bieden?

OP ZOEK NAAR BETER
Uit gebruikersdata blijkt dat Facebook 
eind 2015 wereldwijd nog steeds de grote 
koploper is, met 1,5 miljard accounts (5,9 
miljoen in België). Het Chinese QZone, 
de grootste concurrent met vergelijkbare 
mogelijkheden, blijft steken op 650 mil-
joen gebruikers. Zelfs Google+ lijkt eind 
2015 meer op een spookstad dan een 
Facebook-killer. 

Ondanks het succes van andere produc-
ten zoals de gelijknamige zoekmachine, 
Google Maps en het besturingssysteem 
Android, lijkt Google de bal steevast mis 
te slaan op het vlak van sociale netwerk-
tools. Google+ is al de vierde poging 
van het bedrijf op die markt, na Orkut 
(2004-2014), Google Friend Connect 
(2008-2012) en Google Buzz (2010-2011). 

Het opzet van Google+ is vergelijkbaar 
met Facebook. Via een profiel, pagina of 
community kan men berichten, foto’s en 
video’s plaatsen, die dan in de ‘stream’ 
(nieuwsoverzicht) verschijnen van vrien-
den en kennissen. Deze kunnen op hun 
beurt op een bericht reageren, het delen 
of op het ‘+1’-icoontje klikken als ze iets 
leuk vinden.

Aanvankelijk leek het nieuwe platform aan 
te slaan, maar het werd nooit de voor-
spelde Facebook-concurrent. Google+ is 
dan ook eerder een sociale laag bovenop 
andere Google-tools, zoals Gmail, de 
zoekfunctionaliteiten en YouTube. Ook 
interageren we op een hele andere manier 
met beide platformen: de gemiddelde 
gebruiker spendeert heel wat minder 
tijd op Google+ dan op Facebook. Een 
bericht op Google+ krijgt gemiddeld min-
der dan 1 reactie, en 3 op 10 gebruikers 
haakten af na het plaatsen van slechts één 
update. Verschillende Vlaamse bibliothe-
ken verkenden de voorbije jaren de moge-
lijkheden van Google+, en maakten een 
pagina aan. Maar slechts enkele zijn begin 
2016 nog steeds actief op dit netwerk. De 
mogelijkheden van Google+ zijn verge-
lijkbaar met die van Facebook, maar het 
publiek is er helaas niet. 

Hetzelfde geldt in Vlaanderen voor 
Twitter. Wereldwijd telde deze micro-
blogsite eind 2015 meer dan 300 miljoen 
gebruikers, maar statistieken per land zijn 
niet beschikbaar. Het aantal Belgische 
Twitter-accounts wordt afhankelijk van 
de bron geschat tussen 180.000 tot max. 
1 miljoen. Indien dit laatste getal klopt, 
dan loopt het gebruik van Twitter bij ons 
gelijk met Google+. Het bereik van een 
Twitteraccount is dan ook doorgaans 

“ ZET EERDER IN OP 
DE KWALITEIT VAN JE 
BERICHTEN, EN NIET 
OP DE kWANTITEIT.
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heel wat lager dan die van een Facebook-
pagina. Zo heeft Bibliotheek Landen 
meer dan 3.300 fans op Facebook, maar 
slechts 112 volgers op Twitter. Al zijn er 
ook uitzonderingen: Bibliotheek kortrijk 
wordt door evenveel accounts gevolgd 
op Twitter als op Facebook. Wanneer we 
echter de Twitter-volgers van naderbij 
bekijken, blijken dit voor een groot deel 
bedrijven en andere organisaties te zijn, 
die zelf ook door de Twitter-account van 
Bibliotheek kortrijk gevolgd worden. 

Het aantal Vlaamse bibliotheken dat 
begin 2016 actief is op Twitter, ligt heel 
wat hoger dan bij Google+. Het plat-
form bestaat dan ook al wat langer, en 
zat vervat in het 23dingen-project, waar 
heel wat bibliotheken aan deelnamen. 
Ongetwijfeld ligt het grotere succes 
ook aan de eenvoud van het platform: 
in max. 140 tekens geef je een bericht 
weer, eventueel vergezeld van een link 
naar een andere online locatie en/of een 
afbeelding. Je kan er ook voor zorgen dat 
berichten op Facebook of een blog auto-
matisch ook een Twitter-equivalent krij-
gen, waardoor je er helemaal geen tijd 
hoeft aan te verspillen. 

Toch worden die automatische updates 
tegenwoordig afgeraden. Een langer 
Facebookbericht wordt in Twitter auto-
matisch ‘afgehakt’, wat de boodschap kan 
verstoren. Om de volledige tekst te lezen 
moet men doorklikken naar Facebook. 
Bovendien worden afbeeldingen enkel 
rechtstreeks in de Twitter-tijdlijn getoond, 
als ze op dat platform zelf handmatig 
werden opgeladen. Het wordt ook aan-
geraden om dezelfde boodschap op ver-
schillende kanalen op een ander moment 
te plaatsen. Maar bovenal waarderen 
gebruikers het als een organisatie een 
echte online identiteit heeft, als ze m.a.w. 
voelen dat er een echte persoon achter 
de berichten zit, en geen robot die berich-
ten spuwt. Een sociale netwerkaccount is 
pas succesvol, niet als er veel berichten 
verschijnen, maar vooral wanneer er op 
die berichten gereageerd wordt: wanneer 
volgers reageren of delen. Zet dus eerder 
in op de kwaliteit van je berichten, en niet 
op de kwantiteit. 

Sociale netwerken komen en gaan, en 
het is dus moeilijk om te voorspellen op 
welke platformen de gebruikers de vol-
gende jaren het meest actief zullen zijn. In 
2014 leek het reclamevrije Ello een belof-
tevolle start te maken. Omdat je enkel op 
uitnodiging lid kon worden, was het even 
een hype, maar deze ‘hipster-Facebook’ 
lijkt toch niet door te breken. Tumblr, dat 
functionaliteiten van Facebook en Twitter 

combineert, kende de laatste jaren ook 
een opbloei. Eind 2015 telde men 260 mil-
joen gebruikers, maar we weten niet pre-
cies hoe populair het in België is. Als ‘gra-
tis’ marketingkanaal lijkt Facebook dus 
nog even onbetwist aan de top te staan. 
Toch kan het interessant zijn om enkele 
nieuwe alternatieven, zoals Burenonline, 
in de gaten te houden. 

DE KRACHT VAN HET BEElD
“Een beeld zegt meer dan 1000 woor-
den” — een uitspraak die alvast duidelijk 
blijkt uit de hierboven besproken sociale 
netwerken. In Facebook krijgen afbeeldin-
gen en video’s een groter gewicht in de 
EdgeRank, en Twitter, dat oorspronkelijk 
enkel tekstgebaseerd was, laat al enige 
tijd toe om foto’s en tekst te combine-
ren. Binnen het grote aanbod aan online 
webtools, is er dan ook een groeiende 
groep die inspeelt op het belang van die 
beeldcultuur. 

YouTube is ongetwijfeld één van de 
belangrijkste platformen van de voorbije 
tien jaar. De miljoenen filmpjes op de site 
worden voor het grootste deel opgeladen 
door individuele gebruikers, maar ook 
heel wat grote bedrijven, uit de media of 
andere sectoren, hebben de meerwaarde 
van YouTube al snel ontdekt. Via zoge-
naamde ‘kanalen’ kan men als organisa-
tie of merk eigen videomateriaal opladen 
en delen, maar ook filmpjes van anderen 
verzamelen in thematische afspeellijsten. 
Voor bibliotheken en archieven biedt 
YouTube dan ook heel wat mogelijkheden, 
zoals het aanbieden van videoverslagen 
van voorbije activiteiten. Terugkerende 
evenementen, zoals auteurslezingen, 
voordrachten en debatten, kunnen een 
eigen categorie krijgen, zodat ze snel 
vindbaar zijn op het kanaal. Aanwinsten 
kan je extra in de kijker zetten door de 
covers van boeken achter elkaar te mon-
teren. De introductie van nieuwe func-
tionaliteiten voor het publiek, zoals een 
databank, catalogus of een zelfuitleenau-
tomaat, hebben baat bij een duidelijk film-
pje dat de werking en het gebruiksgemak 
demonstreert. Ook ‘reportages’ van het 
werk achter de schermen of de voorberei-
dingen van een komende activiteit spre-
ken het publiek aan. Of organiseer een 
video-booth, waar gebruikers zelf com-
mentaren en ideeën kunnen achterlaten 
rond een centraal thema. 

Je hoeft het videomateriaal ook niet alle-
maal zelf te maken. Voeg nuttige film-
pjes van anderen toe aan afspeellijsten, 
of deel muziekfragmenten en filmtrai-
lers van je laatste multimedia-aanwin-
sten. Maak ook gebruik van je netwerk 

(onderwijsinstellingen, kunstacademie, 
jeugdproject, …) om expertise van ande-
ren in te schakelen. Plan eens een multi-
mediale activiteit, zoals het leren werken 
met de camera van je smartphone/tablet 
of stop-motion filmpjes maken, en deel de 
resultaten op je YouTube-kanaal. Of orga-
niseer een mediawedstrijd, waarbij de 
bezoekers zelf filmpjes kunnen insturen, 
bijv. digitale verhalen over hun favoriete 
boek of de geschiedenis van hun wijk.

Videomateriaal kan ook direct in 
Facebook opgeladen worden, maar toch 
biedt een apart kanaal zoals YouTube heel 
wat voordelen, niet enkel wat de kwaliteit 
van de filmpjes betreft. Omdat YouTube 
de tweede grootste zoekmachine op het 
web is, ben je als organisatie meteen extra 
zichtbaar. Daarnaast kan je een videofrag-
ment, eens opgeladen op YouTube, ook 
makkelijk delen of invoegen (‘embedden’) 
in andere webtools, zoals Facebook of 
een blog. 

PINTEREST, EEN ‘VROUwElIJK’ 
PlATfORM
Het sterkst groeiende platform van het 
afgelopen jaar is zonder twijfel Pinterest. 
Deze tool laat gebruikers toe om afbeel-
dingen en video’s op te laden of te delen 
vanop een website, en deze te ‘pinnen’ op 
virtuele prikborden. Zelf noemt Pinterest 
zich geen sociale netwerksite, maar eer-
der een ‘zoek- en ontdekdienst’. Het 
platform heeft veel bijval bij een relatief 
jong vrouwelijk publiek. Eind 2015 telde 
Pinterest meer dan 100 miljoen actieve 
gebruikers, waarvan twee derde vrou-
wen. Het bereik van Pinterest in ons land 
is moeilijk te bepalen, omdat het bedrijf 
geen onderscheid maakt in de herkomst 
van de accounts. De meest populaire 
‘pins’ zijn gerelateerd aan recepten, doe-
het-zelf, hobby’s en mode. 

Pinterest is reeds door heel wat biblio-
theken ontdekt als een interessant extra 
online kanaal. Het platform is gebruiks-
vriendelijk en eenvoudig in gebruik, 
en laat o.a. toe om aanwinsten visueel 
in kaart te brengen, bijv. door het ‘pin-
nen’ van detailpagina’s uit de catalogus. 
Thematafels en top-10 lijstjes krijgen een 
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online variant, tips van medewerkers en 
gebruikers kunnen snel gedeeld worden, 
samen met leeslijsten voor het onder-
wijs of de leeskring. Pinterest kan daar-
naast gebruikt worden als hulpmiddel 
voor informatiebemiddeling, o.a. door 
veelgebruikte informatievragen visueel 
in kaart te brengen, nuttige info over de 
gemeente te pinnen of interessante acti-
viteiten (expo’s, lezingen, workshops, …) 
onder de aandacht te brengen. Ook het 
digitale deel van de collectie krijgt gro-
tere zichtbaarheid via Pinterest. Creëer 
bijv. een bord met links naar interessante 
(gratis) digitale boeken.

Je kan op Pinterest ook anderen mee 
laten pinnen op gedeelde prikborden. Zo 
kan je gebruikers van het platform oproe-
pen om hun lees-, luister- en kijktips te 
delen, om aankoopsuggesties al pinnend 
in te sturen, of ideeën voor de herinrich-
ting van een afdeling visueel kenbaar te 
maken. Gedeelde borden kunnen ook 
worden ingezet voor wedstrijden: vraag 
het publiek om een mooie foto van je 
gebouw, een activiteit of een deel van de 
collectie te pinnen, of experimenteer met 
de populaire ‘bookfaces’. Werk ook eens 
samen met andere organisaties en start 
eens een gemeenschappelijk prikbord, 
naar aanleiding van een themaweek of 
een gemeenschappelijk project. 

fOTO’S DElEN VIA INSTAGRAM
Wie vaak foto’s neemt met een smart-
phone of tablet, kan bijna niet meer om 
Instagram heen. Deze gratis mobiele app 
laat toe om te fotograferen en te filmen, 
en het resultaat snel te delen, ook op 
Facebook, Twitter, Tumblr en/of Flickr. 
Initieel werkte de app enkel op iPhone 
en iPad, maar er is ondertussen ook een 
app voor Android-tablets en smartpho-
nes. Eind 2015 telde de tool 400 miljoen 
actieve gebruikers, maar het is moeilijk 
te bepalen hoeveel daarvan uit ons land 
komen.

Net zoals bij Pinterest, werken enkele 
Vlaamse bibliotheken al met deze han-
dige app. De eenvoudige en snelle tool 

“ NET ZOALS JONGE-
REN HEBBEN VOLWAS-
SENEN STEEDS VAKER 
LAST VAN FOMO: FEAr 
OF MissinG OuT.

leent zich vooral voor het ‘documente-
ren’ van evenementen en een blik achter 
de schermen. Ook hier blijft het aantal 
volgers beperkt, wat echter geen reden 
mag zijn om de tool links te laten liggen. 
Net zoals bij Pinterest, kan je via deze 
app anderen activeren, door hen foto’s 
en video’s te laten nemen van activiteiten, 
of door een wedstrijd te organiseren rond 
een centraal thema. In beide gevallen laat 
je het publiek zijn eigen foto’s opladen 
met een afgesproken hashtag, waardoor 
de resultaten niet enkel snel doorzoek-
baar zijn, maar je ze ook makkelijk kan 
verzamelen en delen op andere platfor-
men.

Het bereik van Pinterest en Instagram 
kan nog lang niet tippen aan dat van 
Facebook. De Bib Leuven telt bijvoor-
beeld 2800 Facebook-fans, 448 vol-
gers op Instagram en slechts 84 op 
Pinterest. Toch vormen beide tools een 
snelle en visueel aantrekkelijke aan-
vulling op het gebruik van Facebook. 
Vergeet niet vanop andere online plek-
ken te linken naar je extra kanalen: plaats 
eens een Pinterestprikbord in de kijker 
op je Facebook-pagina, en link naar je 
Instagram-profiel vanop je blog. Gebruik 
deze en andere tools ook eens op een 
innovatieve manier. Tijdens Werchter 
2015 ‘misbruikte’ Jeroen Meus de dating-
app Tinder op een originele manier om 
zijn nieuwe project Würst te promoten. In 
plaats van een persoonlijk profiel versche-
nen er diverse hotdogs, die je na een posi-
tieve ‘swipe’ aan beide kanten kon win-
nen. Ook Snapchat en Happening bieden 
mogelijkheden om op een andere manier 
in te spelen op een jonger publiek. 

SOCIAlE MEDIATRENDS
Sociale platformen staan bekend voor 
hun veranderingen en de introductie 
van steeds weer nieuwe functionalitei-
ten, en dat zal ook de komende jaren zo 
blijven. Trendwatchers voorspellen voor 
2016 een hele resem nieuwigheden, die 
o.m. aansluiten bij het stijgende belang 
van visuele materialen. Een gewone video 
is al weer ‘old school’, vanaf dit jaar zul-
len we overspoeld worden met virtuele 
realiteit-tools (Oculus Rift, Hololens, …), 
livestreams (Facebook Live, Periscope, …) 
en 360° video’s. Daarnaast zetten sociale 
platformen ook extra in op communica-
tiemogelijkheden tussen organisaties en 
hun fans/volgers, bijv. door de uitbreiding 
van Facebook Messenger voor pagina’s: 
informatieve vragen, dienst na verkoop, 
maar ook het bestellen van producten of 
diensten, het wordt allemaal mogelijk via 
de berichtenfunctie van Facebook.

Facebook blijft ook in Vlaanderen voor-
lopig het populairste sociale netwerk, 
met bijna 6 miljoen gebruikers. Het aan-
tal Facebook-accounts gaat in ons land 
nog altijd in stijgende lijn (2 procent ten 
opzichte van 2014), in tegenstelling tot 
andere landen. 

uit onderzoek blijkt ook dat we steeds 
vaker lid zijn van verschillende sociale 
netwerken. De gemiddelde volwassene 
heeft accounts op 5 platformen, al ligt zijn 
actieve participatie wel wat lager (2 tot 3 
tools). Wie gebruik maakt van Facebook, 
heeft dus steeds vaker ook een account 
op YouTube, Twitter en/of Pinterest. We 
brengen ook meer tijd door dan vroe-
ger op onze favoriete netwerken: gemid-
deld 1,7 uur per dag. We willen immers 
bijblijven, niets missen, kunnen meepra-
ten. Net zoals jongeren hebben volwas-
senen steeds vaker last van FOMO: Fear 
Of Missing Out. Via de tablet, smartphone 
en wifi-hotspot, zijn ze steeds verbonden 
met sociale tools, met elkaar en met orga-
nisaties zoals de bib. En dat zal nog wel 
even zo blijven. 

> Meer Facebooktips & -tricks vind je op bibidee.

blogspot.be.


