
 
 
 
 
 
 
 

 

 

incompanytraining 

Omgaan met de social media voor raadsleden  
 
Ai, één verkeerde tweet en het gedonder begint. De pers is er als de haaien bij om een uitspraak van 
140 tekens om te zetten in een vette krantenkop. Het gevolg? Gedoe in de fractie. Misverstanden bij 
de kiezers. Gemor bij de achterban. En als het even tegenzit: druk op een raadslid of wethouder. 
 
Maar ... totale afwezigheid op bijvoorbeeld Facebook, Twitter of LinkedIn is ook niet goed. Hoe zet u 
social media effectief in? Wat kan wel en wat kan niet? En laten we niet vergeten: een goed gebruik 
van social media kan u ook publicitair een enorm voordeel opleveren bij de burgers van uw gemeente.  

 

Programma training Omgaan met de social media voor raadsleden  
 
U leert ... 
 
… een strategie te bepalen voor uw social media 
 Op welke strategische doelen wilt u social media inzetten? 
 Hoe wilt u aan deze strategische doelen vormgeven? 
 Welke social media kunt u daarvoor inzetten? 

 
… draagvlak te creëert binnen de fractie met uw social media 
 Welke rol speelt de fractie? 
 Hoe zorgt u ervoor dat u op de social media gevonden wordt? 
 Welk social medium gebruikt u voor uw doelstellingen? 

 
… de juiste vaardigheden om een expert in social media te worden 
 Hoe maakt en beheert u een Facebookpagina? 
 Hoe zorgt u ervoor dat uw eigen profiel op de social media optimaal is? 
 Leer twitteren volgens onze befaamde Tweetmix! 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

Resultaat van de training Omgaan met de social media voor raadsleden   
 

 U weet welke strategische mogelijkheden social media u biedt  
We bespreken de volgende 3 mogelijkheden:  
1. bouwen aan uw imago;  
2. relaties onderhouden met uw kiezers;  
3. profileren van uw partij en uzelf.  

 U weet welke social media u inzet, met welk doel en op welke manier 

 U leert welke vaardigheden u daarvoor nodig heeft 

 

Doelgroep training Omgaan met de social media voor raadsleden  

Deze training is speciaal voor raadsleden. 

 

Didactiek  

Van denken naar doen! 
Kiezen zonder te weten waaruit u kunt kiezen is lastig. Daarom laten we u eerst zien wat mogelijk is. 
Daarna bepaalt u welke kant u op wilt en wat het beste bij de ambities van uw fractie past. Tot slot 
steken we ook de handen uit de mouwen en gaan we concreet aan de slag. Schrijven, ontdekken en 
ontwikkelen. 

 
 

 


