
 
 
 
 
 
 
 

 

 

open training 

Training Schrijven voor de social media 

De meeste social media bestaan uit teksten of een combinatie van tekst en beeld. Korte teksten op 
Twitter, berichten op Facebook, blogs op LinkedIn, beelden met teksten op Instagram ... 

Schrijven voor de social media vraagt om een scherpe pen. Om creativiteit in taal. Om 
uitgebalanceerde content. Soms uitdagend, soms uitnodigend. 

 In deze training leren we u om de juiste toon te kiezen. Om nieuwe ideeën op te doen voor goede 
content. Om te oefenen. En bij wie kunt u hiervoor beter terecht dan bij de expert in teksten: Loo van 
Eck ... 

Programma training Social media  

U leert … 
… hoe u met social media strategische doelen bereikt 

 Op welke strategische doelen zet u social media in en wat betekent dat voor uw content? 
 Hoe vertaalt u uw strategische doelen naar taal en tekst? 
 Wat post u op welke social media? 
 Hoe zorgt u voor samenhang tussen de social media en uw andere kanalen? 

 
… schrijven voor verschillende social media en doelgroepen 

 Hoe schrijft u voor Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en andere media? 
 Wat is de toon die u in uw teksten kiest? 
 Hoe schrijft u met weinig woorden toch betekenisvol communiceren? 
 Hoe gebruikt u beelden in combinatie met taal? 
 Hoe zorgt u dat uw content in een groter geheel past (contentmapping)? 
 Hoe schrijft u voor verschillende doelgroepen?  

 
… interactie op te roepen en te beantwoorden 

 Hoe schrijft u teksten die uw doelgroep in actie brengt? 
 Hoe reageert u op kritiek, emotie en weerstand op de social media? 
 Hoe voert u een 'gesprek' op de media? 
 Hoe bewaakt u het imago van uw organisatie? 
 Hoe vertaalt u uw kernwaarden in teksten voor de verschillende media? 

 

Resultaat van de training Social media 
 
Na afloop van deze training ... 
... weet u voor welke doelen u social media in kunt zetten; 
... schrijft u goede tweets, berichten en posts; 
... lukt het u interactie aan te gaan met uw doelgroepen; 
... bent u in staat uw doelgroepen effectief te bereiken. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Doelgroep 
 
Voor iedereen die ... 
... teksten moet schrijven voor de social media; 
... in een KCC werkt en veel klantcontact heeft; 
... communicatieprofessional is. 
 

Didactiek 
 
Iedere seconde op maat 
We gaan aan de slag met uw eigen teksten. En we schrijven, schrijven, schrijven tot uw vingers er 
blauw van zien. Want leren schrijven is vooral doen!  
 
+ 40 dagen lang gratis tips! 
Na de training krijgt u via onze app nog 40 dagen lang elke dag 1 tip die aansluit bij uw training. Deze 
tip houdt u bewust van wat u hebt geleerd. Het idee hierachter is dat u door nog 40 dagen lang bezig 
te zijn met het geleerde, de leerstof nog beter ‘inslijt’ en het effect nog groter wordt! 
  
+ E-coaching 
Wilt u na de training nog extra feedback op uw tekst? Dat kan! Stuur een tekst naar de trainer en hij 
of zij geeft u in een filmpje persoonlijke tips over uw tekst. 
  
Download hier de samenvatting van deze training 
 
Praktische informatie Social media  
Duur:  1 dag, van 9.30 – 16.30 uur 
Kosten:  € 395,- (0% btw) 
Inclusief:  lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen 
Locatie:  Loo van Eck  

Pascalstraat 28 in Ede 
Data:   actuele data vindt u op onze site 

 
Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!  
 

 

 

http://www.loovaneck.nl/uploads_extern/leaflets/016559.pdf

