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 1. Positionering 
 
Deze communicatiestrategie richt zich voornamelijk op het verbeteren van de 
naamsbekendheid en het publieksbereik zoals geformuleerd in doelstelling 2 van Pennings 
Foundation voor 2024 in de subsidieaanvraag 2021-2022 pagina 7. Samen met het profileren 
van het kenniscentrum voor fotografie dient dit als communicatieve basis om doelstelling 1 
(subsidieaanvraag 2021-2022, p.7) te bereiken. Pennings Foundation als kenniscentrum 
sterker positioneren en de naamsbekendheid vergroten, draagt bij aan de aantrekkelijkheid 
voor fotografen en verbetert daarmee de positie van Pennings Foundation ten opzichte van 
andere fotografie instellingen. Deze communicatiestrategie richt zich niet direct op 
doelstelling 4 uit de subsidieaanvraag, maar hangt hier wel mee samen aangezien de 
communicatieve uitingen een positief effect teweegbrengen om deze doelstelling te 
behalen. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op Pennings Foundation breed, maar een 
succesvolle communicatiestrategie eist afgebakende haalbare en uitvoerbare doelstellingen. 
Het jaarverslag (2019) formuleert een drietal doelstellingen voor de communicatie: 

- Vergroten van de zichtbaarheid en betrokkenheid (interactie) via social media 
- Vergroten van de naamsbekendheid van Pennings Foundation (draagvlak creëren 

organisatie) 
- Vergroten van het aantal fysieke bezoekers op locatie 

 
Deze doelen hangen met elkaar samen doordat het vergroten van de zichtbaarheid, off- en 
online, zorgt voor meer naamsbekendheid. Een goede techniek om dit te bereiken is het 
realiseren van interactie met doelgroepen zodat zij betrokken raken bij Pennings 
Foundation. Hierdoor kan het aantal fysieke bezoekers stijgen. Deze communicatiestrategie 
richt zich dan ook op het realiseren van meer zichtbaarheid voor Pennings Foundation door 
in te spelen op de interactie met verschillende doelgroepen. De doelstelling van deze 
strategie is als volgt: 

 
“Een grotere (online) zichtbaarheid van Pennings Foundation door meer interactie 
met een breed en divers publiek” 

 
Een grote zichtbaarheid heeft geen effect wanneer de overgebrachte boodschap inhoudelijk 
niet interessant is voor het publiek. Daarom is een sterke positionering, gebaseerd op de 
unieke aspecten van Pennings Foundation van belang om het publiek te hechten aan het 
‘merk’ Pennings Foundation, waardoor de betrokkenheid en interactie zal toenemen. 
Pennings Foundation positioneert zichzelf als permanent, grootschalig en laagdrempelige 
presentatie-instelling en kenniscentrum met fotografie als specialisatie in Zuid-Nederland. 
Deze positionering behelst twee belangrijke aspecten, namelijk aan de ene kant het 
presentatieplatform en aan de andere kant het kennisplatform. De combinatie van beiden 
maakt Pennings Foundation uniek en moet dus ook terugkomen in de boodschappen die 
naar buiten worden geformuleerd. Deze communicatiestrategie streeft de volgende 
positionering van Pennings Foundation na: 
 

“Een toonaangevend presentatieplatform en kenniscentrum op het gebied van 
fotografie in Zuid-Nederland” 
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Om het doel, een grotere (online) zichtbaarheid en meer interactie met het brede publiek, te 
kunnen bereiken is het van belang om in kaart te hebben met wie deze interactie plaats 
moet vinden. Hiervoor is een duidelijk beeld van de verschillende doelgroepen een vereiste. 
Wie iedereen wil bereiken, bereikt niemand. De algemene doelgroepen waar deze 
communicatiestrategie zich op richt zijn: 

- Fotografie liefhebbers 
- (Aankomende) Fotografen 
- Niet-specialistisch publiek, deze doelgroep is gebaseerd op het advies van de 

Cultuurraad Eindhoven (2020). Het laagdrempelige en goed educatieve karakter van 
Pennings Foundation maakt fotografie toegankelijk voor deze doelgroep. Hier dient 
rekening mee te worden gehouden in communicatieve uitingen.  

- Thema gericht publiek, zij komen voor de inhoud of een onderwerp van bijvoorbeeld 
een expositie, maar niet enkel voor de fotografie op zich.  

 
Samenwerkingspartners hebben echter een grote invloed op de doelgroep bepaling en 
daarom vindt er voorafgaand aan een expositie een overleg met de betrokken partijen 
plaats. Deze overleggen en communicatiestrategie bieden handvatten om een plan op te 
stellen hoe deze doelgroepen het beste bereikt kunnen worden, zie de SWOT-analyse in 
bijlage 1 voor meer informatie over de mogelijkheden om doelgroepen te bereiken per 
social mediaplatform. Helaas bestaat er geen stappenplan om vast te stellen wie je 
doelgroep is omdat dit afhankelijk is van veel factoren. Toch zijn er een aantal handige tips 
om een beter beeld van je beoogde doelgroep te krijgen. Stel jezelf bijvoorbeeld een aantal 
vragen over de leeftijd, geslacht, woonplaats, opleidingsniveau/beroep, voorkennis enz. van 
de doelgroep. Daarbij is het van belang om op te merken dat het huidige publiek van 
Pennings Foundation voornamelijk afkomstig is uit een gebied rondom Eindhoven. Een 
andere manier om een beter beeld te krijgen van wie je precies wil bereiken is het schetsen 
van je ideale bezoeker/klant. Neem een halfuurtje de tijd om verschillende personen te 
omschrijven of te tekenen die jij denkt dat een bepaalde expositie of workshop willen 
bezoeken. Of neem een werk in gedachten en bedenk met wie je dat zou willen delen. Deze 
personen kan je gebruiken als ‘target audience’ zodat je een eerste richting hebt om je 
communicatie op in te richten. 
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 2. Huidige communicatie 
 
Hoe geven we vervolgens invulling aan de verschillende communicatiekanalen om 
bovengenoemde doelstelling zo goed mogelijk te bereiken? 
 
Waar staat Pennings Foundation nu? 
Momenteel richt de externe communicatie van Pennings Foundation zich voornamelijk op 
de nieuwsbrief en de website als hoofdmedia. Deze zijn recent verbeterd, waardoor ze 
momenteel een sterke basis vormen om naar terug te verwijzen. Vóór Corona vond de 
meeste interactie met mensen plaats op locatie, waar verhalen gedeeld worden en men in 
gesprek gaat. De website, nieuwsbrief en contact op locatie vormen de basis van de 
communicatie bij Pennings Foundation. Communicatiestromen via andere kanalen, zoals 
social media, zullen niet effectief zijn wanneer een sterke basis ontbreekt. Hier ligt dus een 
goed vertrekpunt voor deze strategie. Door de communicatie ook meer te richten op social 
media zal het zwaartepunt van grotendeels fysiek contact naar een meer hybride vorm van 
communicatie verschuiven, waarbij het fysieke contact wordt aangevuld met virtueel 
contact.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Basis communicatienetwerk Pennings Foundation 
 
De communicatie via LinkedIn, Instagram en Facebook kunnen nu verder worden opgepakt 
om het communicatienetwerk te vergroten, hier richt deze strategie zich op. Deze kanalen 
hebben andere functionaliteiten waardoor ze voor bepaalde doelen kansen bieden, maar 
ook bepaalde beperkingen kennen, zie bijlage 1 voor een uitgebreide SWOT-analyse.  
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Figuur 2. Compleet communicatienetwerk Pennings Foundation 
 
Uit de SWOT-analyse blijkt Instagram een geschikt medium om als basis te dienen voor de 
sociale media-uitingen, omdat fotografie hier centraal staat. Facebook is erg 
onoverzichtelijk, maar dient als een goede uitbreiding om de zichtbaarheid te vergroten en 
het promoten van evenementen. De Twitter-pagina van Pennings Foundation is sinds 31 
oktober 2019 niet meer gebruikt, maar Petra heeft op haar persoonlijke pagina wel veel 
interessante volgers voor Pennings Foundation. De persoonlijke pagina van Petra zal ingezet 
worden om zich, namens Pennings Foundation, te laten horen in gesprekken over cultuur in 
Nederland. De eerste grote stappen richting online zichtbaarheid en engagement kunnen 
voornamelijk worden gezet op Instagram en LinkedIn. Deze afbakening is van belang om de 
kwaliteit van de uitingen te waarborgen omdat het erg tijdintensief werk betreft: 
 

“Give them quality, that is the best kind of advertising” (Loorbach & van Tongeren, 
2020) 
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 3. Waar willen we naartoe? 
 
Het communicatieplan kent een aantal fasen die in tijd deels kunnen overlappen en waarvan 
fase 1 al grotendeels is verwezenlijkt, zie figuur 3. Pennings Foundation bevindt zich 
momenteel in fase 2, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van de (naams)bekendheid. 
Een belangrijke rol hierin speelt de kwaliteit van de content die wordt gedeeld. Waar deze 
content over kan gaan is al grotendeels bekend door het programma van het komend jaar. 
De doelgroepen moeten per tentoonstelling worden vastgesteld en op basis daarvan kunnen 
bijpassende kanalen worden gekozen. De kwaliteit van de content krijgt een flinke boost 
door de inzet van Irene Visschers (en eventueel andere professionals) bij de creatie van 
interessante en kwalitatief hoogwaardige video’s. Deze samenwerking met het 
communicatieteam draagt bij aan het binden van mensen aan het ‘merk’ Pennings 
Foundation. Een belangrijk aspect is echter de manier waarop deze content wordt verspreid. 
Hierin ontbreekt regelmaat, maar er is wel al redelijk wat aandacht voor de samenhang 
tussen de verschillende kanalen zoals de website, nieuwsbrief, Instagram en Facebook.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3. Groeimodel communicatie Pennings Foundation 
 
Regelmaat waarborgen (content agenda) 
Regelmaat van het communiceren met externen is van belang om de zichtbaarheid te 
vergroten en mensen betrokken te houden, zowel via de website en nieuwsbrief als de social 
mediakanalen. Om deze regelmaat te kunnen waarborgen, vraagt dit normaliter meer 
beschikbare FTE’s van het interne communicatieteam. Echter is het communicatieteam bij 
Pennings Foundation al erg omvangrijk en kan een effectieve inzet met een gestructureerd 
plan hier uitkomst bieden. Mijn eerste advies berust op de samenwerking van het interne 
communicatieteam, met eventueel professionals, door regelmatige brainstormsessies en 
overleggen. 
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Een consequente berichtenstroom op social media ontbreekt doordat er geen vaste 
structuur is opgezet. Om samenhang en een consequente structuur aan te brengen kan een 
content agenda uitkomst bieden. Sommige mensen denken dat hoe meer berichten online 
komen, hoe groter de zichtbaarheid, maar hier zit ook een keerzijde aan. Zodra er te veel 
berichten worden geplaatst, kan het overkomen als spam en gaat het volgers irriteren. De 
frequentie waarmee berichten geplaatst moeten worden om de zichtbaarheid op een 
platform te vergroten staat in de SWOT-analyse uitgewerkt.  
 
Een content agenda kan helpen om de continuïteit in het plaatsen van berichten te 
waarborgen en zo de online zichtbaarheid te vergroten. Gebruik van dergelijke planning 
schept overzicht en mogelijkheden om gemakkelijk taken van elkaar over te nemen. 
Hieronder heb ik een content agenda voor een maand ingericht voor Pennings Foundation. 
Belangrijk voor het gebruik van zo’n content agenda is een extra overleg in het 
communicatieteam om bijvoorbeeld eens per maand of eens per twee weken te 
brainstormen over welke berichten die week of weken geplaatst moeten worden. Naast de 
berichten over bijvoorbeeld exposities is het ook van belang om de interactie en 
betrokkenheid van volgers in acht te nemen. Daarom is er naast standaard informatieve 
berichten ook ruimte bewaard voor thematische berichten, zie het eerste blad in dit excel 
format. Dit format bevat een voorstel van een content agenda en een overzicht van ideeën 
voor thema’s om mensen meer te verbinden met Pennings Foundation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3. Voorstel content agenda april 2021 *gebaseerd op bijlage 2, de ‘beste’ dagen en 
tijden om berichten te plaatsen op social media (Coosto, 2020) 
 
Wanneer het communicatieteam volgens deze content agenda gaat werken is het ook 
waardevol om maandelijkse evaluaties in te plannen waarin (kort) de effecten van de 
communicatie besproken worden. Dit motiveert het team en geeft inzicht in het behalen van 
de doelen. Deze effecten zijn te analyseren aan de hand van de ‘achterkant’ van de 
verschillende mediakanalen. Er is interne expertise op dit gebied, maar op lange termijn gaat 
de voorkeur uit naar een externe partij die dit op professionele basis kan monitoren en 
bijsturen. Op basis van deze gegevens wordt met het communicatieteam besproken of het 
gewenste effect is bereikt of dat bijsturing noodzakelijk is.   
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 4. Praktische tips 
 
Een aantal praktische tips kunnen de zichtbaarheid online vergroten, maar neem in acht dat 
dit niet altijd het doel van een bericht hoeft te zijn. De volgende tips bieden handvatten om 
de mogelijkheden van de verschillende social mediakanalen optimaal te benutten.  
 
4.1 Aandacht trekken en vasthouden 
Variëteit soorten content 
Het plaatsen van verschillende soorten content houdt de volgers beter betrokken omdat het 
simpelweg vaak interessanter blijft. Verschillende soorten content kunnen bijvoorbeeld 
Pennings Foundation-updates, interviews met ambassadeurs of samenwerkingspartners, 
blogberichten, vlogs, expertise-artikelen, klantcases, quotes of infographics zijn (Mertens, 
2018). Afwisseling van eigen content en content van andere organisaties, zoals artikelen 
over inspirerende exposities, kunnen deze variëteit aan berichten ondersteunen. Om 
hieraan te kunnen voldoen is het van belang om aan het begin van een maand een 
brainstorm te houden over mogelijke nieuwe vormen van content, denk aan een ‘live’ 
interview of actuele nieuwsberichten die gaan over ontwikkelingen in het werkveld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4. Thema voorbeelden content agenda 
 
Pakkende titel 
Om ervoor te zorgen dat de mensen waarbij het bericht op de tijdlijn verschijnt het ook 
daadwerkelijk lezen of doorklikken, zijn een pakkende titel en visuele toevoeging essentieel. 
Pakkende titels zijn over het algemeen niet langer dan zeven woorden (Markus, 2018). 
Eerder stelde Justine en ikzelf voor om onder elke Instagrampost hetzelfde format te 
gebruiken als titel. Dit kan werken om in één oogopslag voor de volger duidelijk te maken 
waar het bericht over gaat. In het geval van een evenement op bijvoorbeeld Facebook is dit 
heel nuttig, maar het kan aan de andere kant ook voor verveling bij volgers zorgen waardoor 
interactie wellicht uitblijft. Wanneer je als gebruiker van Instagram bijvoorbeeld door je 
nieuwsfeed scrollt is vaak alleen de eerste regel van een beschrijving bij een bericht 
zichtbaar. Dit spreekt in eerste instantie niet echt aan als er drie keer per week ongeveer 
dezelfde zin beschreven staat. Een vraag als eerste zin trekt echter direct de aandacht en kan 
zorgen voor nieuwsgierigheid bij de gebruiker van het platform. Denk dus goed na over de 
eerste zin die de aandacht moet trekken zodat een gebruiker iets met het bericht doet. 
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Call-to-action 
De volger ‘iets met het bericht laten doen’ kan veel dingen betekenen, maar zorgt in alle 
gevallen voor interactie! Wil je bijvoorbeeld een like van de volger, een reactie uitlokken of 
de volger naar een ander platform leiden? Om dit voor elkaar te krijgen moet je de gebruiker 
van een platform aanzetten om een handeling te verrichten, dit kan door gebruik te maken 
van een call-to-action. Een call-to-action is meestal een visuele toevoeging zoals foto’s, tekst 
of zelfs een button die iemand aanzet om ergens op door te klikken. Dit kan bijvoorbeeld 
een link naar de website, een volledig blog of vlog of een verkooppagina zijn. Het is van 
belang om bij elk bericht na te denken wat je de lezer van een bericht precies wil laten doen 
en het voor deze persoon vervolgens zo makkelijk mogelijk te maken om die actie ook 
daadwerkelijk te verrichten. Instagram is een platform dat veel mogelijkheden biedt in de 
vorm van call-to-actions. Wanneer je een story maakt krijg je bijvoorbeeld de volgende 
opties: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5. Laagdrempelige call-to-action opties Instagram story’s 
 
Houd er wel rekening mee dat veel potentiële/nieuwe volgers eerst nog kennis moeten 
maken met Pennings Foundation voordat ze iets ‘terugdoen’. Bedenk dus laagdrempelige 
manieren om hen kennis te laten maken door bijvoorbeeld een gratis e-book of lezing aan te 
bieden of ze te wijzen op een vlog. Voor de eerste stap richting Pennings Foundation werkt 
het het beste als je ze nog niks laat doen waarvoor zij bijvoorbeeld moeten betalen of ergens 
aan vast zitten zoals een nieuwsbrief. Promoot eerst een blog waarbij ze zelf kunnen kiezen 
of ze het interessant vinden om te lezen en zet daaronder op de website een 
inschrijfformulier voor de nieuwsbrief. Op deze manier selecteer je de mensen die echt 
geïnteresseerd zijn en maak je gebruik van ‘cross-selling’ om ze vervolgens verder te 
verleiden. Door eerst een blog te promoten kan je bijvoorbeeld ook in kaart brengen wie 
doorklikken en deze groep vervolgens een inschrijfformulier van de nieuwsbrief toesturen. 
Hier moeten ze wel iets voor doen, namelijk het afgeven van een mailadres.  
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Ambassadeurs 
Inzet van ambassadeurs is een bewezen techniek om door middel van positieve verhalen van 
geloofwaardige mensen het vertrouwen van het publiek te winnen (Blijleven, 2019). Neem 
bijvoorbeeld een interview af met een gepassioneerde medewerker, laat een enthousiaste 
vrijwilliger een blog schrijven of een inspirerende maker vertellen over het eigen werk in een 
vlog. Spreek een vrolijke bezoeker aan over de ervaringen bij Pennings Foundation of vraag 
naar de leerdoelen van een deelnemer van een workshop. Op deze manier vergroot je de 
persoonlijke betrokkenheid op de sociale mediakanalen. Persoonlijke verhalen kunnen 
mensen binden aan het merk en op die manier merkloyaliteit teweegbrengen. Bezoekers 
van de social mediakanalen hebben vertrouwen in andere mensen wanneer zij zeggen dat 
iets leuk, interessant of de moeite waard is. Reviews van anderen zijn volgens Blijleven 
(2019) dan ook één van de meest waardevolle ‘verkoop’-technieken om nieuwe klanten of 
bezoekers te werven.  
 
Een andere manier om mensen persoonlijk te binden is een ‘Over Ons’ categorie in de 
menubalk van de website. Hier kunnen bezoekers (online) kennis maken met het team van 
Pennings Foundation zodat ze een beeld hebben van de personen achter Pennings 
Foundation. Het toevoegen van een foto zorgt ervoor dat mensen zich hier beter mee 
kunnen identificeren, wat een positief effect heeft op de persoonlijke betrokkenheid 
(Blijleven, 2019). 
 
4.2 Bereik vergroten 
Taggen (@) betrokken partijen 
Het delen van een bericht heeft vaak het doel dat veel mensen het bericht te zien krijgen. 
Om dit bereik te vergroten kan het taggen van personen of andere betrokken partijen 
uitkomst bieden. Op deze manier komen de berichten ook bij de volgers van de 
desbetreffende persoon of bedrijf op de tijdlijn voorbij, dit vergroot het bereik van het 
bericht. Hoe meer partijen je tagt, hoe groter je bereik vaak is, maar let op! Het is niet de 
bedoeling dat je iedereen die aan Pennings Foundation te linken is in elk bericht tagt. Kies 
per bericht alleen de direct (externe) betrokkenen. De verschillende platformen hebben 
andere manieren om personen te taggen, maar het symbool @ en daarachter de naam of 
bedrijfsnaam typen werkt in alle gevallen. Zorg er hierbij wel voor dat je de naam die 
vervolgens in beeld komt aanklikt in plaats van de naam zelf volledig uittypt. Instagram en 
Facebook hebben een aparte functie die ‘personen/vrienden taggen’ heet. Dit is een 
mogelijkheid om personen te taggen zonder dat de volledige naam in het bericht komt te 
staan, hierdoor bereik je de volgers van deze persoon wel, maar wordt je bericht verkort. 
Deze optie kom je vanzelf tegen als je de stappen van het plaatsen van een bericht volgt.  
 
Hashtags (#) gebruiken 
Daarnaast zijn hashtags handige features om de relevantie van je bericht te vergroten, 
doordat gebruikers van een platform bij jouw bericht terecht kunnen komen door enkel op 
de hashtag te zoeken. Door gebruik te maken van hashtags kan je je bericht gericht bij 
zoekresultaten van gebruikers van een social mediaplatform laten verschijnen (Jurcic en 
Jurcic, 2016). Gebruik ‘#’ om je bericht in drie tot ongeveer tien kernwoorden (afhankelijk 
van de lengte van de tekst en hashtags) samen te vatten. Is de tekst in het bericht kort, dan 
kan het afleiden als er veel hashtags onder het bericht staan en kan het beter zijn om minder 
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of kortere hashtags te gebruiken. Effectieve hashtags kan je op verschillende manieren 
vinden, hier een stappenplan: 

Stap 1 zoek op populaire hashtags in jouw branche op Instagram 
Stap 2  kijk naar de 9 meest populaire posts (bovenaan) 
Stap 3  noteer de hashtags die door de top 9 wordt gebruikt 
Stap 4 selecteer vervolgens de 30 hashtags die het beste bij Pennings Foundation 

passen 
 
Extra tip: Hoe populairder de hashtag, hoe lastiger het is om door middel van deze hashtag 
zichtbaar te zijn. Dit komt doordat de populairste berichten vaak bovenaan komen te staan 
als iemand op hashtag zoekt. Gebruik je als Pennings Foundation dezelfde hashtag als 
@foam_amsterdam (159.000 volgers) dan komt het bericht van Foam boven het bericht van 
Pennings Foundation te staan. Het is daarom ook slim om bijvoorbeeld tien ‘kleine’ hashtags 
te gebruiken bij een bereik onder de 50.000 volgers, tien ‘medium’ hashtags bij een bereik 
onder de 500.000 of 10 ‘grote’ hashtags bij een bereik groter dan 500.000 volgers. Kleine 
hashtags zijn bijvoorbeeld specifieker dan grote hashtags, waardoor er minder resultaten 
verschijnen als je hierop gaat zoeken. Een voorbeeld van een grote hashtag is #kunst, terwijl 
een medium hashtag bijvoorbeeld #fotografiekunst is. Pennings Foundation heeft nog een 
redelijk klein bereik op bijvoorbeeld Instagram en daarom is het van belang ‘kleine’ hashtags 
te gebruiken zoals #Brabantsland of #RuudvanEmpel. Daarnaast kan het effectief zijn om 
lokale hashtags toe te voegen, zoals de omgeving #Eindhoven, of merkspecifieke hashtags 
zoals #PenningsFoundation of #[denaamvandemaker].  
 
Het lijkt nu heel aantrekkelijk om een bericht te overladen met hashtags, maar vergeet niet 
dat te veel hashtags ten koste kan gaan van de boodschap. Ze vallen erg op en moeten dus 
in verhouding zijn met de lengte van de tekst. Zoekmachines zoals Google baseren hun 
rangschikking juist op basis van de waardering van bezoekers van een webpagina of social 
mediaplatform (Griffioen, z.d.). Om dit te meten houdt Google bij hoe lang bezoekers een 
webpagina bezoeken en met welke frequentie ze doorklikken.  
 
Naast bovengenoemde manier om te achterhalen wat effectieve hashtags zijn, kan het ook 
interessant zijn om te onderzoeken welke zoektermen de doelgroepen online gebruiken, dit 
noemen we zoekmachine optimalisatie (SEO). Wanneer duidelijk is welke SEO-woorden je 
bijvoorbeeld kunt gebruiken om hoger in zoekopdrachten te verschijnen in Google, kan 
gebruik van deze woorden resulteren in meer bezoekers naar de webpagina van Pennings 
Foundation (Griffioen, z.d.). Er bestaan veel verschillende (gratis) websites of apps om een 
dergelijk zoekwoorden onderzoek uit te voeren.  
 
Koppelen volgers van persoonlijke profielen aan bedrijfsprofiel 
Verschillende accounts op een platform kunnen de zichtbaarheid vergroten, maar 
tegelijkertijd ook zorgen voor splitsing van de groep mensen die je wil bereiken. Maak een 
duidelijk besluit of je wil dat mensen de bedrijfspagina van Pennings Foundation volgen of 
bijvoorbeeld een persoonlijke pagina van iemand van Pennings Foundation. Het is voor 
volgers niet altijd duidelijk als ze bijvoorbeeld Petra volgen, en daardoor veel informatie over 
Pennings Foundation voorbij zien komen, dat er ook een bedrijfspagina bestaat. Maakt dit 
dan ook duidelijk door een heldere pagina/account omschrijving waarin eventueel een 
verwijzing naar de bedrijfspagina staat, zoals hieronder verder uitgelegd. In sommige 
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Figuur 6. LinkedIn volgers persoonlijke pagina uitnodigen voor bedrijfspagina, voorbeeld 
uitgevoerd via desktop 
 
 

gevallen kan het echter ook juist goed zijn als mensen persoonlijke accounts volgen omdat 
een persoon sneller zorgt voor emotionele binding dan een bedrijfspagina. Uit de SWOT-
analyse blijkt dat het gebruik van Twitter waarschijnlijk meer oplevert wanneer hier vanuit 
persoonlijke accounts wordt deelgenomen aan discussies of een debat. Een gesprek heeft 
men simpelweg liever met een persoon dan een bedrijf!  
 
Het aantal volgers op Facebook en LinkedIn is de afgelopen tijd voornamelijk via de 
persoonlijke accounts van Petra toegenomen. Veel van deze personen willen we echter ook 
via de bedrijfspagina’s bereiken, daarom volgt hieronder een uitleg hoe je deze volgers op 
LinkedIn naar de bedrijfspagina kunt leiden:  
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4.3 Professionele uitstraling 
Beschrijving bedrijfspagina 
Op LinkedIn, Facebook en Twitter is de beschrijving van een bedrijfspagina van toegevoegde 
waarde omdat het niet mogelijk is om een ‘Over Ons’ pagina toe te voegen. In combinatie 
met de bedrijfsdetails moeten bezoekers in één oogopslag weten waar je voor staat, wat je 
aanbiedt en hoe ze je kunnen contacten (Mertens, 2018). LinkedIn-bedrijfspagina’s zijn 
daarnaast ook SEO-vriendelijk, wat inhoudt dat ze in zoekresultaten van Google verschijnen. 
De eerste 156 tekens van de paginabeschrijving worden op Google getoond en moeten dus 
een pakkende inleiding en belangrijke zoekwoorden bevatten (Mertens, 2018). Momenteel 
zijn de beschrijvingen op de verschillende media als volgt: 
 
Instagram:  Platform for photography, video art & new media art. Connecting art makers, 

art collectors and art lovers. 
Facebook:  Pennings Foundation, het platform voor fotografie, videokunst en new media 

art. 
linkedIn:  Platform voor fotografie, videokunst & new media art 
Website: Platform voor fotografie, videokunst & new media art (logo) 
 
De term ‘galerie’ en ‘new media art’ willen we niet meer gebruiken en daarom volgt 
hieronder een voorstel voor een beschrijving van Pennings Foundation om de consistentie 
en herkenbaarheid te vergroten op alle media: 
 

“Een toonaangevend, verbindend en divers presentatieplatform en kenniscentrum op 
het gebied van fotografie in Zuid-Nederland”  

 
Lay-out Instagram 
Naast de technische mogelijkheden van verschillende platformen is ook de uitstraling van de 
communicatie van belang om mensen aan Pennings Foundation te binden. Consistentie in de 
opmaak van berichten zorgt voor herkenning, waardoor mensen bepaalde (positieve) 
gedachten aan bijvoorbeeld het logo kunnen koppelen. De opmaak van de nieuwsbrief en 
website zijn al redelijk constant, en bij Twitter, Facebook en LinkedIn doet een mooie tijdlijn 
er niet echt toe omdat volgers voornamelijk berichten per keer zien. De opmaak van een 
bericht zelf is hier meer van belang. Instagram daarentegen is een platform dat zich bij 
uitstek richt op een mooie/professionele lay-out. Hieronder volgen een tweetal lay-out tips 
om de bedrijfspagina van Pennings Foundation naar een professioneler level te tillen.  

1. De lay-out van berichten kan op verschillende manieren worden gestructureerd. Dit 
oogt professioneel, maar houd er wel rekening mee dat het haalbaar moet zijn en dat 
er ruimte blijft om niet geplande berichten te plaatsen. Enkele voorbeelden van een 
gestructureerde lay-out: 
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2. Voeg highlights toe aan je profiel! Highlights zijn vastgepinde story’s die langer dan 
24 uur zichtbaar zijn. Deze highlights zijn vaak meerdere story’s die je kan bundelen, 
waardoor volgers in één klik alle story’s over dit onderwerp kunnen bekijken. Kies 
eerst waar je een highlight van wil maken. Het voorbeeld account hieronder heeft 
bijvoorbeeld een highlight die ‘To buy’ heet waarin je allerlei werken ziet die je hier 
kan kopen, daarnaast staan andere highlights. Een highlight kan bijvoorbeeld ook een 
overzicht van alle werken zijn die momenteel bij jullie aan de Talenwall hangen, of 
een highlight ‘over ons’ waarin jullie allemaal leuke posts over de gang van zaken op 
de werkvloer plaatsen. Genoeg leuke ideeën, kijk voor inspiratie ook vooral naar 
accounts van anderen! Om zo’n highlight aan te maken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stap 1: Klik op het rondje waar een plusje in staat en ‘nieuw’ onder  
Stap 2: Klik alle verhalen aan die je in een highlight wil bundelen 
Stap 3: Klik op ‘volgende’ 
Stap 4: Typ een naam voor de highlight in 
Stap 5: Klik op ‘Omslag bewerken’ en kies vervolgens welke foto de afbeelding van de 
 highlight moet worden en klik op ‘Klaar’ 
Stap 6: Klik op ‘Toevoegen’  
 
De eerste highlight is gemaakt! Deze is altijd aan te passen door op de highlight te 
klikken en vervolgens de drie bolletjes rechtsonder aan te klikken. Zo kan je er ook 
berichten aan toevoegen door erop te klikken en te bewerken en vervolgens 
‘Verhalen’ aan te klikken. Hier zie je alle berichten die ooit in de algemene story zijn 
geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw 

Voorbeeld stap 5 
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 5. Aan de slag! 
 
Met deze tips kunnen we aan de slag om de communicatie nog effectiever in te zetten. 
Natuurlijk zijn er nog verdere vervolgstappen mogelijk met bijvoorbeeld betaalde 
advertenties of het mengen in verschillende (online) communities, maar dit levert niks op 
wanneer een sterk profiel op social media ontbreekt! Nu is het tijd om aan de slag te gaan 
met een nieuwe werkvorm zodat we over enkele maanden gegarandeerd beter zicht hebben 
op wat werkt voor de doelgroep(en). Helaas biedt geen enkele strategie honderd procent 
garantie en blijft het een kwestie van gericht experimenteren en geduld, maar er is geen 
twijfel over mogelijk dat deze consequente en brede aanpak zal leiden tot een versterking 
van Pennings Foundation online!  
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 6. Bijlagen 
 
Bijlage 1, SWOT-analyse social mediaplatformen 
De website en nieuwsbrief worden niet meegenomen in deze SWOT-analyse omdat het 
beiden al erg sterke interne kanalen zijn en er weinig externe bedreigingen zijn. De kansen 
die nog niet optimaal worden benut, komen in deze strategie echter wel aan de orde.  
 
 

                    Instagram  
 
 
Intern Sterktes: 

- Er is veel beeldmateriaal (content) beschikbaar (foto, vlogs, video). 
- Mogelijkheid om op mensen te reageren, wat kan zorgen voor meer persoonlijke 

verbinding. Het is niet gek om persoonlijke foto’s of video’s van het team te delen, 
dat vergroot de betrokkenheid van de volgers juist. 

- Het Instagramaccount van Pennings Foundation heeft 1.558 volgers (6 maart 2021). 

Intern Zwaktes: 
- Format voor de feed ontbreekt (aantrekkelijke lay-out), dit is in het begin 

tijdintensief, later een standaard format.  
- Nog veel onduidelijkheden voor het gebruik van bijvoorbeeld story’s, reels en 

highlights, waardoor mogelijkheden niet volledig worden benut ® workshop. 
- Weerstand om ‘zomaar’ iets te delen en ook terughoudend met het delen van 

persoonlijke berichten. 

Extern Kansen: 
- Het aantal gebruikers van het platform is in 2020 met 14% gestegen ten opzichte van 

2019. In 2020 telt het platform 5,6 miljoen gebruikers (Newcom, 2020). Het dagelijks 
gebruik is met 29% gestegen ten opzichte van 2019 (Newcom, 2019). 

- Mogelijkheid om story’s te plaatsen die 24 uur zichtbaar zijn en vervolgens in een 
hoogtepunt gebundeld en opgeslagen kunnen worden. 

- Mogelijkheid om live te gaan en mensen bijvoorbeeld een teaser te geven van een 
tentoonstelling of training. 

- Reels (15 seconden): Instagram pusht deze feature heel erg omdat het nieuw is, 
waardoor je snel veel mensen kunt bereiken zonder zelf veel volgers te hebben. Een 
Reel video blijft bestaan in tegenstelling tot een story en daarom kan het een week 
na plaatsen nog steeds zorgen voor activiteit op je account. Een Reel video is 
laagdrempelig, waardoor mensen een minder serieuze kant van Pennings Foundation 
kunnen zien. Daarnaast zorgt het voor creatiever denken.  

- IGTV is een feature om video’s van 5 tot 15 minuten te plaatsen (link met de vlogs op 
YouTube). 

- Mogelijkheid om betrokken partijen te koppelen aan de berichten, waardoor het 
bericht meer zichtbaarheid krijgt bij verschillende doelgroepen. 
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Extern Bedreigingen: 
- Aandacht verschuift van Instagram feed (berichten) naar korte content zoals Story’s 

en Reels.  
- Het gebruik van Instagram is laag in hogere leeftijdscategorieën (Newcom, 2020). 
- Veel mensen gebruiken het medium als vrije tijdverdrijf, hierdoor kan het zijn dat 

mensen niet op informatieve kennis zitten te wachten.  
- De zichtbaarheid van een bericht is ongeveer 22 uur, waardoor het ook snel weer 

verdwijnt en je vaker moet posten om zichtbaar te zijn (Bakker, 2019). Optimaal is 
gemiddeld één keer per dag.  

- Er bestaan veel (grote) accounts over fotografie, waardoor er veel concurrentie is ® 
unieke positionering Pennings Foundation. 

 
 

           Facebook        
 
 
Interne Sterktes: 

- Medewerkers en vrijwilligers hebben een persoonlijk Facebookaccount die berichten 
kunnen liken om de interactie te vergroten en het bericht zichtbaarder te maken. 

- Pennings Foundation heeft 1551 volgers (6 maart 2021). 
- Platform wordt al gebruikt, waardoor het communicatieteam de basisvaardigheden 

grotendeels bezit.  

Interne Zwaktes: 
- Gebruiksonvriendelijk platform omdat het erg onoverzichtelijk kan zijn. 
- Delen van berichten door medewerkers en vrijwilligers kan overkomen als spam als 

volgers deze personen ook allemaal privé volgen ® medewerkers en vrijwilligers 
vragen om te reageren op het bericht zodat het bericht vanuit Pennings Foundation 
meer interactie heeft en dus ook stijgt in zichtbaarheid. 

Externe Kansen: 
- Het aantal gebruikers van het platform is in 2020 met 2% gestegen ten opzichte van 

2019. In 2020 telt het platform 10,4 miljoen gebruikers en het dagelijks gebruik is 
met 4% gestegen ten opzichte van 2019 (Newcom, 2020). 

- Mogelijkheid betaalde advertenties en het verkopen van producten via link. 
- Mogelijkheid om 24 uur een story te plaatsen waarna het verdwijnt. Via deze story 

kan je ook live gaan om mensen bijvoorbeeld een teaser te geven van een 
tentoonstelling of training.  

- Mogelijkheid om evenementen aan te maken en mensen hier ook persoonlijk voor 
uit te nodigen, waarna ze een reminder krijgen. 
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Externe Bedreigingen: 
- Het gebruik van Facebook neemt af onder de jongere generatie van 15 tot 19 jaar 

(Newcom, 2020). 
- Overvloed aan informatie op het platform beschikbaar, waardoor het minder 

overzichtelijk is. 
- De zichtbaarheid van een bericht is ongeveer 5 uur, waardoor het snel verdwijnt en 

je vaker moet posten om zichtbaar te zijn (Bakker, 2019). Optimaal is gemiddeld drie 
tot vijf keer per dag (dit kunnen ook reacties onder berichten zijn).  

 
 

               LinkedIn 
 
 
Interne Sterktes: 

- Petra heeft veel volgers (500+) op haar persoonlijke account, deze kunnen worden 
uitgenodigd om de Pennings Foundation pagina te volgen. De bedrijfspagina van 
Pennings Foundation heeft momenteel 274 volgers (6 maart 2021).  

- Medewerkers en vrijwilligers hebben een persoonlijk LinkedIn-account die berichten 
kunnen liken of getagd kunnen worden om de interactie te vergroten en het bericht 
zichtbaarder te maken. Daarnaast kunnen personen ook aan de bedrijfspagina 
worden gekoppeld door aan te geven dat ze hier werkzaam zijn. 

Interne Zwaktes: 
- Vaak ligt er druk op de kwaliteit van de berichten omdat het een minder ‘luchtig’ 

platform is dan bijvoorbeeld Instagram. Dit weerhoudt men sneller om berichten te 
plaatsen. 

- Op de bedrijfspagina wordt momenteel nog niet regelmatig geplaatst, het zal dus 
meer tijd van het communicatieteam vragen om dit platform te betrekken. 

Externe Kansen: 
- Het aantal gebruikers van het platform is in 2020 met 2% gestegen ten opzichte van 

2019. In 2020 telt het platform 4,7 miljoen gebruikers (Newcom, 2020). Het dagelijks 
gebruik is met 26% gestegen ten opzichte van 2019. De zichtbaarheid van een bericht 
is ongeveer 24 uur, waardoor het niet snel verdwijnt en je minder vaak hoeft te 
posten dan op andere social mediaplatformen om zichtbaar te zijn (Bakker, 2019). 
Dat is gemiddeld twee tot drie keer per week.  

- Mogelijkheid om in relevantie discussies te mengen (LinkedIn groepen, community) 
® positionering als kenniscentrum, dit platform wordt gezien als professioneel 
waarbij kennis centraal staat. Dit kan kansen bieden in het contactleggen met 
bedrijven en partners voor fondsenwerving. 

- Groot bereik van professionals zorgt voor formele tone of voice, waardoor interactie 
bemoeilijkt kan worden ® keuze maken hoe Pennings Foundation zich wil 
positioneren op dit platform.  

- Mogelijkheid om connecties van een persoonlijke pagina (Petra) uit te nodigen om de 
bedrijfspagina te volgen. Per persoon heb je 100 punten waardoor je 100 personen 
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kunt uitnodigen, stel iedereen van het communicatieteam doet dit, dan is er een 
grote kans op een sterke toename van het aantal volgers van de bedrijfspagina. 

- Het is mogelijk om een meertalige bedrijfspagina aan te maken en de statistieken zijn 
makkelijk in te zien, waarbij ook de demografische verdeling zichtbaar is ® 
doelgroep beter in beeld. 

- Het is mogelijk om evenementen aan te maken. 

Externe Bedreigingen: 
- Het platform wordt voornamelijk gebruikt voor werk gerelateerde zaken ® de 

bijdragen van Pennings Foundation kunnen voornamelijk ingestoken worden als 
‘ontspanning’ en inspiratie.  

- Veel verschillende zoekfuncties, waardoor het voor gebruikers soms niet 
overzichtelijk is: personen, vacatures, content, bedrijven, onderwijsinstellingen, 
groepen en evenementen. Hierdoor is Pennings Foundation als bedrijf niet altijd 
direct zichtbaar als gebruikers van het platform de zoekfunctie niet op bedrijf 
instellen. 

 
 

                    YouTube 
 
 

Interne Sterktes: 
- Ruime database met interessante content. 
- Recent nieuwe content toegevoegd ® ontwikkeling content staat hoog op de 

agenda. 
- Mogelijkheid om personen voor de camera af te wisselen om de content meer divers 

te maken en de volgers kennis te laten maken met verschillende betrokkenen. 

Interne Zwaktes: 
- Nu alleen gebruik als archief, maar een koppeling met social media kan sterker. 
- Het is tijdintensief om nieuwe video’s te ontwikkelen. 
- Informatie ‘over’ Pennings Foundation ontbreekt op het kanaal. Daarnaast wordt er 

nog geen gebruik gemaakt van zoektermen in een uitgebreide beschrijving bij de 
video’s.  

Externe Kansen: 
- 14% van de jongeren tussen 15 en 19 jaar geven aan dat ze YouTube het 

belangrijkste platform vinden (Newcom, 2020). Het is dus vooral geschikt om een 
jonge doelgroep te bereiken.  

- Na het kijken van een video wordt een nieuwe video voorgesteld, hierdoor worden 
volgers doorgestuurd naar andere video’s van Pennings Foundation. Door dit 
algoritme kunnen volgers ook naar soortgelijke video’s van andere 
organisaties/bedrijven worden geleid, andersom werkt het ook zo.  

- Onder de video kunnen reacties geplaatst worden en de video kan geliked worden.  
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Externe Bedreigingen: 
- Wordt meer gebruikt als medium waar content op staat, waar via social media naar 

gelinkt wordt, dan dat mensen hier zelf op zoeken ® zoektermen invoegen in 
beschrijving.  

- Gebruikers van het platform kunnen zien hoe vaak een video wordt bekeken en als 
dit laag is, lijkt het een minder relevante video ® zelf zorgen voor een redelijk aantal 
weergaven om de interesse te wekken. 

 
 
 

Twitter 
 
 

Interne Sterktes: 
- Laagdrempelig platform om te mengen in een discussie/debat over een bepaald 

onderwerp dat relevant kan zijn voor Pennings Foundation ® inspelen op actualiteit. 
- Petra heeft veel volgers op dit platform en kan in naam van Pennings Foundation 

optreden als woordvoerder of het gezicht van Pennings Foundation. 
- Geschikt om in gesprek te gaan met mensen of andere bedrijven/organisaties. 

Interne Zwaktes: 
- Het account van Petra moet nog duidelijke link krijgen met Pennings Foundation. 
- Het vraagt veel tijd om te mengen in discussies en snel optreden is vereist om actueel 

te blijven.  

Externe Kansen: 
- Het aantal gebruikers van het platform is in 2020 met 13% gestegen ten opzichte van 

2019. In 2020 telt het platform 2,8 miljoen gebruikers (Newcom, 2020). Het dagelijks 
gebruik is met 25% gestegen ten opzichte van 2019.  

- Veel discussie ruimte, het platform is erop gericht om op elkaar te reageren en mee 
te doen in discussies door gebruik te maken van hashtags. Het is dus mogelijk om 
veel berichten te plaatsen zonder als spam over te komen. 

- Activiteit op Twitter kan de zichtbaarheid van Pennings Foundation vergroten en de 
positionering als kenniscentrum versterken.  

Externe Bedreigingen: 
- Het platform is enkel geschikt voor berichten met maximaal 280 tekens. 
- De bedrijfsstatistieken zijn, anders dan bij LinkedIn en Facebook, minder toegankelijk. 
- De zichtbaarheid van een bericht is ongeveer 18 minuten, waardoor het ook snel 

weer verdwijnt en je vaker moet posten om zichtbaar te zijn (Bakker, 2019). Dat is 
gemiddeld tien tot twintig keer per dag.  
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Bijlage 2, de ‘beste’ dagen en tijden om berichten op social media te plaatsen 
Een onderzoek van Coosto (2020) biedt inzichten in de ‘beste’ tijden om een bericht online 
te plaatsen op verschillende social mediaplatformen. De onderzoekers claimen echter wel 
dat er niet zoiets bestaat als één tijd die altijd het meest effectief werkt, maar dat het 
afhankelijk is van wanneer jouw publiek online actief is. De tip die zij meegeven: blijf 
experimenteren en ervaren welke tijden en dagen veel interactie opleveren. De tijden die in 
het onderzoek naar voren komen, blijken de meeste engagement en interactie op te leveren 
(Coosto, 2020).  
 
De beste tijd om een bericht op Instagram te plaatsen, blijkt rond drie uur in de middag of 
negen uur in de avond omdat er rond etenstijden veel interactie plaatsvindt (Coosto, 2020). 
Voor Facebook geldt dat het plaatsen van een bericht om één of drie uur in de middag de 
meeste interactie oplevert, omdat de gebruikers vooral in de middagpauze actief zijn. 
Daarnaast zien de onderzoekers direct na kantoortijd ook veel activiteit op Facebook. Zowel 
voor Instagram als Facebook blijkt woensdag de dag met de meeste interactie. Op LinkedIn 
vindt de meeste interactie op donderdagen en rond negen uur in de ochtend plaats. Om 
optimaal te profiteren lijkt het plaatsen van een bericht om één uur in de middag het meest 
effectief (Coosto, 2020). Mertens (2018) stelt dat gebruikers van LinkedIn naast deze 
ochtenduren ook voornamelijk de resterende werkuren op een doordeweekse dag gebruik 
maken van het platform. Het plaatsen van berichten rond deze tijden vergroot de kans dat 
gebruikers reageren, delen of doorklikken en zo vergroot je het netwerk dat het bericht te 
zien krijgt. Bij Twitter bestaat er volgens Coosto (2020) een minder helder punt waarop de 
meeste interactie plaatsvindt. In het weekend blijkt echter wel duidelijk minder interactie 
plaats te vinden en wederom de woensdag scoort hierop het hoogst. De onderzoekers 
adviseren om rond negen uur in de avond te posten (Coosto, 2020). 


