
www.accg.be/sv2016

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016  

CAMPAGNE 

VOEREN MET  

FACEBOOK



2

INHOUD

I. Praktische gids 4

II. Wanneer en waarvoor Facebook gebruiken 6

III. Reacties opvolgen 10

IV. Je Facebook promoten 13

Het ABVV op Facebook 14

OPGEPAST! 
Dit is een beknopte gids. In een rechtszaak zou hij geen nut hebben. Het privéleven en het gebruik van sociale media op de werkplek is bijzonder gevoelige 
materie. Wees dus altijd voorzichtig. Hou zeker rekening met bepalingen die daarover in het arbeidsreglement van je bedrijf staan. Is er twijfel, neem dan 
contact op met je vakbondssecretaris. Gedetailleerde informatie vind je in ieder geval op de website van de Privacycommissie: www.privacycommission.be/nl.  
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WAAROM FACEBOOK GEBRUIKEN 
IN JE CAMPAGNE?

De procedure voor de sociale verkiezingen van 
mei 2016 is nu aan de gang. Dat wil zeggen dat 
je nu ook moet werk maken van je campagne. Tot 
voor kort hield dat in dat je affiches en pamfletten 
maakte en dat je de werkmakkers aansprak. Maar 
dat volstaat vandaag niet meer.

Je kunt vandaag veel verder gaan, zonder veel 
moeite trouwens. Daarvoor staat Facebook 
ter beschikking. Het is het populairste sociale 
netwerk, met 5,8 miljoen gebruikers in België . 
Geen wonder, want het is zeer gebruiksvriendelijk, 
je moet er geen technische kennis voor hebben. 

Het ABVV is de meest actieve vakbond op 
Facebook. Dus is het logisch dat jij ook op die 
trein springt. Om je te helpen maakten we deze 
brochure. 

Eerst helpen we je vooruit als je nog niet actief 
bent op Facebook. We maken je wegwijs in de 
opening van een profiel en het gebruik van de 
instellingen. Daarna gaat het over het gebruik van 
Facebook: wat doe je ermee, wat doe je er niet 
mee?

Facebook is een uitstekend instrument om in een 
oogwenk een heel breed publiek aan te spreken. 
Gebruik het dus, maar spring er wel verstandig 
mee om. 

We wensen je een uitstekende campagne op 
Facebook.
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1. Een profil maken

Als je op Facebook wilt gaan moet je eerst een persoonlijk 
profiel maken. Met dat profiel kun je contacten leggen met 
vrienden en bekenden. Maar zodra je ingelogd bent op 
Facebook, kun je ook gemakkelijk een pagina maken voor je 
ABVV-militantenkern. 

2. Pagina aanmaken

• Klik op ‘Pagina aanmaken’

• Selecteer ‘Bedrijf, Organisatie of Instelling’

• Kies als categorie ‘Organisatie’ (‘Vakbond’ staat niet in het 
lijstje)

• In het vak ‘Bedrijfsnaam’ schrijf je ‘Algemene 
Centrale-ABVV’, gevolgd door de naam van je bedrijf.

 

3. Profielfoto 

In het volgende scherm kun je een profielfoto toevoegen. 
Die moet minstens het formaat 180 x 180 pixels (px) 
hebben. Grotere afmetingen snijdt Facebook automatisch 
bij om in een vierkant te passen. Facebook zet je profielfoto 
automatisch om naar 160 x 160 px.

TIP

Noteer als naam 
altijd ‘Algemene 

Centrale-ABVV’ en 
daarna je bedrijf.

TIP

Gebruik nooit het 
logo van je bedrijf, het 
is niet gebruiksvrij. Zet 

liever het logo van 
onze vakbond. 

I.  

PRAKTISCHE 

GIDS
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4. Omslagfoto 

Een omslagfoto verschijnt horizontaal in de bovenstrook van je pagina met 
afmetingen 851 pixels breed en 315 pixels hoog. Kleinere afbeeldingen worden 
vergroot. Dat oogt doorgaans niet zo mooi. Hou er ook rekening mee dat je 
profielfoto bovenop je omslagfoto komt te staan.

5. Instellingen

Via ‘Instellingen’ bovenaan je pagina kun je de volgende zaken aanpassen: 

• Paswoord

 Je beheert je Facebookpagina met dezelfde login als je persoonlijk profiel. Kies dus een goed paswoord  
dat moeilijk te kraken valt. 

• Facebookgroep 

 Als je wilt vermijden dat zo maar iedereen de gesprekken op je Facebook volgt, moet je een Facebookgroep aanmaken. Een groep is eerder voor interne 
uitwisseling bedoeld, niet voor communicatie met een ruimer publiek. Je kunt als ABVV-delegatie bijvoorbeeld een groep aanmaken wanneer je iets wilt 
bespreken onder militanten of onder collega’s. Wil je dat zonder pottenkijkers, zet de instellingen van je groep dan op ‘geheim’. Een groep werkt het best 
wanneer alle leden van de groep elkaar ook in het echt kennen.

• Persoonlijk profiel

 Sta je er alleen voor in je bedrijf, dan kun je natuurlijk ook je persoonlijk profiel gebruiken om je als ABVV-militanten kenbaar te maken. Je doet dat dan wel 
volledig onder je eigen naam, terwijl je bij een pagina wat anoniemer bent.

TIP

Bedenk een zin 
waarin ook hoofdletters, 

cijfers en leestekens 
voorkomen en gebruik als 

paswoord de eerste letter van 
elk woord. Met deze zin “Ik werk 

bij het ABVV in de Hoogstraat 
42!” krijg je dan bijvoorbeeld 

dit paswoord 
“IwbhAidH42!”

TIP

Zoek je 
inspiratie voor een 
omslagfoto? Neem 

dan eens een kijkje op 
de Facebook van de 
Algemene Centrale-

ABVV of van het 
ABVV. 
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1. Wat werkt op Facebook?

Niet alles wat je op Facebook publiceert, wordt even goed opgemerkt 
door je fans. Dat komt omdat Facebook aan elke post een bepaald 
gewicht toekent, afhankelijk van de volgende drie factoren:

1. Een post krijgt een groter gewicht wanneer hij een ‘vind ik leuk’ 
krijgt van jouw Facebookvrienden,  of becommentarieerd of gedeeld 
wordt. 

2. Facebook kent een groter gewicht toe aan berichtjes die niet louter 
uit tekst bestaan, maar een foto of nog beter een video bevatten. 

3. Hoe recenter een bericht gepost werd, hoe hoger het in je tijdlijn zal 
verschijnen. Maar ook de tijd die iemand spendeert aan het bekijken 
van je posts, telt mee. Als een fan langer naar jouw posts kijkt dan 
naar andere posts, dan wordt ook je nieuwe post hoger in de tijdlijn 
van je fan getoond. 

2. Je statistieken raadplegen

Zodra 30 personen je pagina leuk vinden, kun je de statistieken van je 
pagina raadplegen. Je kunt er onder meer uit leren hoeveel mensen 
een bericht effectief te zien kregen, klikten op een link in je bericht 
of je bericht deelden. Je vindt er ook demografische gegevens over je 
fans, zoals het aantal mannen en vrouwen onder je fans of de verdeling 
in leeftijdsgroepen. 

3. Wanneer posten?

Het beste moment om een bericht te posten, is wanneer je fans online 
zijn. Ze krijgen het dan immers bovenaan hun tijdlijn te zien. Maar 
hoe weet je wanneer je fans online zijn? Ook dat vind je terug in je 
statistieken: onder ‘Posts’ toont Facebook je hoeveel van je fans op een 
bepaald tijdstip online zijn. Meestal zul je het grootste bereik hebben 
’s avonds tussen 19 en 21 uur. Handig is trouwens dat je berichten op 
voorhand kunt inplannen. Je moet ze dus niet onmiddellijk publiceren 
wanneer je ze aanmaakt, je kunt een later tijdstip opgeven. Facebook 
publiceert ze dan automatisch op dat tijdstip. 

II.  

WANNEER EN WAARVOOR 

FACEBOOK GEBRUIKEN
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4. Hoe vaak posten?

Het uitbouwen van je profiel op een sociaal netwerk vraagt tijd. Ideaal is 
elke dag minstens één maal iets te posten, of als dat niet lukt toch om de 
twee dagen. Zo bouw je een band op met je fans en bekom je een grotere 
zichtbaarheid.  

5. Wat posten?

 a) Gedeelde inhoud:

 Lees je een interessant artikel, op blz. 10 van De Nieuwe Werker 
bijvoorbeeld, dan kun je dat makkelijk delen met je volgers, via de Facebook 
‘share’ of deelknop bij dat artikel. Je publiceert dan eigenlijk een link naar 
een website op je Facebook. Je kunt er ook nog kort een persoonlijke 
commentaar bij schrijven. Ook posts die je op andere Facebookpagina’s 
leest, bv. een campagnefoto of een video van een actie, kun je makkelijk 
delen. 

 b) Originele inhoud:

 Ben je zelf wat creatiever met woord of beeld? Dan kun je ook eigen 
teksten, pamfletten, foto’s of video’s publiceren. 

6. Wat mag je zeker niet posten?

Wees behoedzaam voor de reputatie van je bedrijf én voor de reputatie van je 
vakbond! 

Een samenvatting van de verslagen van de ondernemingsraad of het 
CPBW goedgekeurd door werkgever en vakbond, kunnen worden gepost. 
De samenvatting mag echter geen persoonsgegevens (van collega’s, 
directieleden) of vertrouwelijke informatie (bijv. financiële gegevens) bevatten 
en mag het bedrijf geen imagoschade bezorgen. Let hier dus goed mee op!

Gevoelige gegevens omtrent afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige 
of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, 
gezondheid, seksueel leven of gerechtelijk verleden mogen in principe ook niet 
worden gepost. Op het gerechtelijk verleden na mag je deze gegevens wel 
verwerken indien je de schriftelijke toestemming van de collega of werkgever 
hebt gekregen, of wanneer de persoon deze gegevens zelf openbaar heeft 
gemaakt.

@
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7. Online ben je tot dezelfde discretie en loyaliteit verplicht als offline

Werknemers hebben het recht op vrije meningsuiting maar strafbare 
uitlatingen (valse beschuldigingen of bedreigingen, netwerkvredebreuk, 
cyberpesten, verspreiden van vertrouwelijke gegevens) of berichten 
in strijd met de deontologische code van het bedrijf, kunnen leiden tot 
arbeidsrechtelijke sancties, en zelfs tot ontslag.

Je moet ook het portretrecht respecteren wanneer je een foto, film of tekening 
post. Je hebt een schriftelijke toestemming van de afgebeelde persoon nodig. 
En misschien heb je de toestemming om een foto te maken, maar je moet ook 
toestemming hebben om die te gebruiken.

8. Wie kan posten?

Een van de voordelen van een Facebookpagina is dat die meerdere beheerders 
kan hebben. Je kunt dus met meerdere collega’s aan je Facebookpagina 
werken. De eerste beheerder - diegene die de pagina aanmaakte - kan 
andere collega’s toevoegen via ‘Paginarollen’. Er zijn 5 verschillende rollen 
voor mensen die pagina’s beheren. Alleen een beheerder kan iemands rol 
wijzigen. De tabel hier geeft een overzicht van de 5 paginarollen en van de 
mogelijkheden:

Facebook-rollen

B
eheerder

Editor

M
oderator

A
dverteerder

A
nalist

Paginarollen en -instellingen beheren

De pagina bewerken en apps toevoegen

Berichten maken en verwijderen namens de 
pagina

Berichten verzenden namens de pagina 

Op opmerkingen en berichten op de pagina 
reageren en deze verwijderen

Mensen van de pagina verwijderen of 
blokkeren

Advertenties maken

Statistieken bekijken

Bekijken wie er namens de pagina berichten 
heeft geplaatst
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9. Posten als pagina

Iets publiceren op je Facebookpagina doe je met 
dezelfde login als bij je persoonlijk profiel. Bij je 
pagina-instellingen kun je aangeven dat je niet 
publiceert onder je eigen naam, maar als pagina 
(zie onder ‘Berichtenattributie’).

Kies onder ‘Algemeen’ bij ‘Berichten van 
bezoekers’ de optie ‘Berichten van andere mensen 
op de pagina uitschakelen’. Daarmee hou je 
maximale controle over wie iets op je pagina kan 
publiceren, maar laat je de mogelijkheid om te 
reageren op jouw posts wel open (zie hierna).
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1. Belang van interactie

Interactie met andere gebruikers is erg belangrijk 
op Facebook, en het behoort tot het wezen van 
wat sociale media eigenlijk zijn. Sociale media 
zijn geen eenrichtingskanaal, reacties horen 
erbij. Hoe meer interactie een bericht uitlokt, hoe 
meer gewicht Facebook eraan toekent, en hoe 
zichtbaarder het wordt in de tijdlijn van je fans.

2. Reacties opvolgen

Je kunt makkelijk te weten komen wanneer iemand 
op een bericht reageert. Ga bij ‘Instellingen’ 
naar het menu ‘Meldingen’ en duid aan dat je 
geïnformeerd wilt worden bij elke interactie.  

3. Hoe reageren op negatieve commentaar?

Niet iedereen op de sociale media is even 
lief voor elkaar. Wees voorbereid op stekelige 
opmerkingen. Relativeer ze, en overweeg hoe je er 
best op kunt reageren. Spam of echt hatelijke of 
lasterlijke commentaar kun je verwijderen. Maar 
soms is commentaar ook leerzaam. Ga er dan 
positief mee om, ga in dialoog. Maar blijf altijd 
kalm en beleefd. Want wat je zegt vervliegt, wat 
je schrijft blijft. 

Onderstaande ‘response flow’, een 
antwoordenparcours ontwikkeld door CIBE 
communicatie)*, kan je helpen te bepalen wanneer 
en hoe je moet reageren.

* http://www.cibecommunicatie.be/response-flow-hoe-reageert-

jouw-organisatie-op-social-media-berichten/ 

III.  

REACTIES 

OPVOLGEN
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Ga in gesprek, 
maar blijf niet 

eeuwig over en 
weer discussiëren

Hou je bij de visie 
en het standpunt  
van het  ABVV

Denk na  
voor je reageert

Vermijd impulsieve 
antwoorden

Zeg duidelijk  
wie je bent

Vermeld je rol 
binnen het  ABVV

Je 
correspondenten 

zorgen ook voor de  
verspreiding van 
jouw boodschap

NON

BERICHT

Is het een 
positief 
bericht?

NEENJA

EVALUATIE

Kan dit viraal gaan?

Heeft het bericht  
impact op je reputatie?

JA

Negatieve 
commentaar

Foutieve 
informatie

Klacht, melding 
of slechte 
ervaring

Het gaat om:

- spam  
- promotie 

Het gaat om:
- compliment

- netwerk/influencer

REAGEER 
NIET REAGEER

Bedank de 
persoon

Reageer als je 
antwoord waarde 

kan toevoegen

Monitor  
(reageer niet)

Corrigeer  
(na verificatie)

Bied hulp of 
zeg wie kan 

helpen

RESPONSE FLOW
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4. Scheldwoorden bannen

Facebook heeft een ingebouwde ‘filter voor grof taalgebruik’. Onder ‘Algemeen’ kun je die instellen. Je kunt via ‘Paginamoderatie’ 
ook zelf woorden opgeven die je niet wilt zien verschijnen. Berichten of reacties met die woorden, worden dan automatisch 
geblokkeerd. Op de Facebook van het ABVV krijgen we af en toe te maken met mensen die ons slecht gezind zijn. Daarom blokkeren 
we reacties met scheldwoorden als “losers, sukkels, klootzakken, lul, debielen, marginalen, luiaards, domoren, onnozelaar”…  
Zo proberen we het debat toch een beetje op niveau te houden.

5. Gebruikers bannen 

Gebruikers die het echt te bont maken op je pagina, kun je ook blokkeren. Ze kunnen 
de berichten op je pagina dan nog wel lezen, maar kunnen geen interactie meer met je 
aangaan en dus niet meer reageren op je berichten.

6. Wees realistisch

Laat je niet te snel ontmoedigen als interactie uitblijft. Verwacht geen snelle 
resultaten. Hou vol en blijf publiceren. Onderzoek welke posts goed werken en bouw 
daarop verder. 
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Je bent niet de enige die een interessante 
Facebookpagina heeft. Maak dus bekend dat 
je op Facebook zit, want vanzelf komt niemand 
dat te weten. En doe dat zowel online als 
offline. 

1. Online

Nodig je Facebookvrienden uit je pagina te 
liken. Je moet dan Facebook wel gebruiken 
onder je persoonlijk profiel en niet als je 
pagina. 

• Klik op de omslagfoto van de pagina.

• Selecteer ‘Vrienden uitnodigen’.

• Klik op ‘Zoeken in alle vrienden’ om een lijst 
te selecteren of typ de naam van een vriend 
in het zoekvak.

• Klik op ‘Uitnodigen’ naast de vrienden die je 
wilt uitnodigen.

Zorg er dus eerst voor dat je met zoveel 
mogelijk collega’s op je werk Facebookvriend 
wordt. 

Vermeld je Facebookpagina ook in alle andere 
online communicatie: op je website of weblog 
als je die hebt, maar ook in de e-mails die je 
verstuurt. 

2. Offline

Maak er ook een gewoonte van je 
Facebookpagina te vermelden in alle papieren 
communicatie die je verspreidt, zoals in een 
bedrijfsblad of op een pamflet. 

3. Koester geen overdreven  

    verwachtingen

Gebruik nooit één enkel kanaal voor je 
campagne. Facebook is aanvullend, naast 
andere communicatiemiddelen. Ga voor een 
mix van online en offline propaganda. En 
vergeet vooral niet dat je nog altijd het beste 
resultaat haalt met het directe contact, het 
gesprek van mens tot mens.

•

•

IV.  

JE PAGINA 

PROMOTEN

Bezoek 

mijn Facebook 

pagina!
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ABVV   https://www.facebook.com/vakbondABVV 

Interim   https://www.facebook.com/rechtenuitzendkracht    

Klimaatkameraad  https://www.facebook.com/klimaatkameraad 

Linx+   https://www.facebook.com/Linxplus 

Loopbaanbegeleiding  https://www.facebook.com/abvvloopbaanbegeleiding 

Magik   https://www.facebook.com/ABVVjongeren.magik 

ABVV-gewesten op Facebook 

ABVV-regio Antwerpen https://www.facebook.com/ABVV.regio.Antwerpen 

ABVV Oost-Vlaanderen https://www.facebook.com/ABVVOVL 

ABVV West-Vlaanderen https://www.facebook.com/abvvwvl 

ABVV-centrales op Facebook

ACOD   https://www.facebook.com/acod.abvv 

BBTK   https://www.facebook.com/BBTK.ABVV 

BTB   https://www.facebook.com/pages/Btb-abvv-transport-logistiek 

Metaal   https://www.facebook.com/abvvmetaal 

HET ABVV  

OP  

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Algemene.Centrale.ABVV
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www.accg.be/sv2016



18

DE GEWESTELIJKE AFDELINGEN  
VAN DE ALGEMENE CENTRALE-ABVV
ANTWERPEN - WAASLAND 
Van Arteveldestraat 17,  
2060 Antwerpen 6 
03/220.68.11

Vermorgenstraat 11,  
9100 Sint-Niklaas  
03/760.04.20 
ac.Antwerpen@accg.be

BRIO  
(BRUGGE - ROESELARE -  
IEPER - OOSTENDE) 
Zilverstraat 43,  
8000 Brugge 
050/44.10.31

J.Peurquaetstraat 27,  
8400 Oostende 
059/55.60.70

Zuidstraat 22 bus 22,  
8800 Roeselare 
051/26.00.79

Korte Torhoutstraat 27,  
8900 Ieper 

057/20.06.67  
Brio@accg.be

BRUSSEL -  
VLAAMS BRABANT 
Watteeustraat 2-8,  
1000 Brussel 
02/512.79.78 -  
02/512.56.46

Maria Theresiastraat 113,  
3000 Leuven 
016/22.21.83 -  
016/27 04 95 
accg.BXL-VlaamsBrabant@accg.be 
 
OOST-VLAANDEREN 
Steendam 44,  
9000 Gent 
09/265.97.50

Dijkstraat 59,  
9200 Dendermonde 
052/25.92.50

Houtmarkt 1,  
9300 Aalst 
053/72.78.30

Stationstraat 21,  
9600 Ronse 
055/33.90.13 
ac.oostvlaanderen@accg.be 

KORTRIJK 
Conservatoriumplein 9,  
8500 Kortrijk  
056/26.82.68 
ac.Kortrijk@accg.be

LIMBURG 
Gouverneur Roppesingel 55,  
3500 Hasselt  
011/22.25.47  
ac.Limburg@accg.be

MECHELEN + KEMPEN  
Nieuwstraat 102,  
2440 Geel 
014/58.93.83

Grote Markt 48,  
2300 Turnhout 
014/40.03.21 -  
014/40.03.22

Lierseweg 54,  
2200 Herentals 
014/21.15.56

Lichtstoetstraat 4,  
2400 Mol 
014/31.27.05

Zakstraat 16,  
2800 Mechelen 
015/29.90.20

Dr. Persoonslaan 15/e, 
2830 Willebroek 
03/886.76.40

ac.m+k@accg.be
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BRABANT WALLON 
rue de Namur 24, 
1400 Nivelles  
067/21.18.84 
cg.BrabantWallon@accg.be

BRUXELLES -  
VLAAMS BRABANT  
rue Watteeu 2-8, 
1000 Bruxelles  
02/512.79.78 - 02/512.56.46

Maria Theresiastraat 113, 
3000 Leuven  
016/22.21.83 - 016/27 04 95 
accg.BXL-VlaamsBrabant@accg.be

CENTRE 
rue Aubry 23,  
7100 Haine-St-Paul  
064/23.82.00 
cg.Centre@accg.be

CHARLEROI 
bld Devreux 36-38 bte 9,  
6000 Charleroi 
071/64.12.95 
cg.Charleroi@accg.be 

LIEGE - HUY - WAREMME 
place Saint-Paul 13,  
4000 Liège  
04/223.36.94 - 04/222.08.10 
cg.Liege@accg.be

LUXEMBOURG 
rue Fonteny Maroy 13,  
6800 Libramont  
061/53.01.60  
cg.Luxembourg@accg.be

MONS - BORINAGE 
rue Lamir 18-20,  
7000 Mons  
065/22.14.00 
cg.Borinage@accg.be

NAMUR 
rue Dewez 40-42 (2e étage),  
5000 Namur 
081/64.99.71 
cg.namur@accg.be

WAPI 
av. de Maire 134,  
7500 Tournai  
069/66.94.20 
cg.Tournai@accg.be 

rue du val 3,  
7700 Mouscron 
056/85.33.33 
cg.Mouscron@accg.be 

VERVIERS 
rue de Bruxelles 19,  
4800 Verviers  
087/29.24.58-60 
cg.Verviers@accg.be

www.accg.be/sv2016
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