
 

Richtlijnen Social Media gebruik officiële accounts 

Wageningen University & Research en haar onderdelen 

Social Media worden binnen Wageningen University & Research (WUR) in toenemende mate gebruikt 

voor informatieve, zakelijke en strategische communicatie met de verschillende doelgroepen. Social 

media bieden WUR de mogelijkheid om in contact te komen met de verschillende doelgroepen, kennis te 

verspreiden en op deze manier bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie. 

Waarom wil WUR actief zijn op sociale media? Het is voor WUR van belang om daar te zijn waar de 

doelgroep zich bevindt. Voor het verspreiden van kennis, maar ook om een dialoog aan te gaan met de 

doelgroep en om relevante netwerken te bouwen. Als organisatie willen we weten wat er speelt in ons 

werkveld  en wie daarin een rol spelen,  en willen we hier tijdig op inspelen en zichtbaar en bereikbaar 

zijn.  

Officiële accounts van WUR  
Officiële Social Media accounts van WUR zijn door gebruik van merknamen en uniforme beeldmerken 

herkenbaar als accounts van WUR of haar onderdelen. WUR onderscheidt vier type officiële accounts: 

 Corporate accounts WUR  

Dit zijn accounts van WUR.  

 Accounts op het niveau van de submerken of andere onderdelen 

Dit zijn accounts van researchinstituten, de universiteit en andere onderdelen die met Social 

Media hun doelgroep willen bereiken zoals de bibliotheek. 

 Thematische organisatie brede accounts 

Thematische accounts worden uitsluitend kenniseenheid overstijgend ingezet. Hierin wordt het 

werk van alle onderdelen van WUR binnen het thema onder de aandacht gebracht. 

 Accounts gekoppeld aan een project 

Projecten lenen zich in de meeste gevallen niet voor een eigen social media account, omdat het 

tijd kost om een kring met volgers op te bouwen en projecten meestal een bepaalde looptijd 

hebben. Er zijn echter uitzonderingen denkbaar in het geval van langlopende projecten met een 

grote publieke uitstraling. 

Bij keuzes over de inrichting van accounts wordt de informatiebehoefte van de doelgroep als criterium 

gebruikt: zal de doelgroep eerder kiezen om een instituut te volgen of een thema. De feitelijke keuze 

wordt gemaakt op niveau van de kenniseenheden als onderdeel van hun totale communicatie strategie. 

Voor alle corporate accounts wordt de keuze gemaakt door Corporate Communicatie. In alle gevallen 

wordt gekeken naar het voorkomen van dubbelingen, het is onwenselijk dat doelgroepen versnipperd 

raken over verschillende accounts die dezelfde berichten versturen. Uiteraard worden doelgroepen 

gevolgd in hun Social Media gedrag en dat kan ertoe leiden dat op een gegeven moment bestaande 

accounts worden opgeheven als de doelgroep bijvoorbeeld massaal kiest voor een ander social medium. 

 

  



 

Richtlijnen 
De richtlijnen die WUR heeft ontwikkelt voor het Social Media gebruik zijn van toepassing op officiële 

accounts van WUR of onderdelen, thema’s of projecten die voor externe communicatie worden gebruikt. 

Deze richtlijnen zijn dus niet van toepassing op het Social Media gebruik door medewerkers op eigen 

accounts. Hiervoor zijn aparte do’s en dont’s ontwikkeld die te vinden zijn op www.wur.nl/socialmedia.  

Voor officiële WUR accounts gelden dezelfde richtlijnen als voor medewerkers,  

aanvullend worden de volgende richtlijnen gehanteerd: 

 Een officieel account van WUR of haar onderdelen moet aangevraagd worden middels een 

aanvraagformulier. Doel is overzicht te houden over de Social Media accounts van WUR, advies te 

geven over de inzet van het account en de juiste naam en vormgeving. 

 Voor de naamgeving van de Social Media accounts is een beleid ontwikkeld voor de naamgeving. 

Deze passen binnen de randvoorwaarden van de verschillende Social Media (met name wat betreft 

het aantal beschikbare lettertekens) en maken onderdeel uit van het merkenbeleid van WUR. 

 Om de herkenbaarheid van accounts van WUR te vergroten wordt een zelfde visuele stijl gehanteerd 

voor alle avatars. Voor ieder social medium is een eigen stijl ontwikkeld, aansluitend bij de huisstijl 

van WUR. Deze is geformuleerd in Visuele stijl Social Media. 

 Een officieel account van WUR wordt nooit aangemaakt op het persoonlijke emailadres van een 

medewerker. Wanneer dit e-mail adres vervalt is er geen toegang meer tot het Social Media account.  

 Officiële WUR accounts hebben een verantwoordelijk beheerder die bekend is bij corporate 

communicatie en de internetredactie. Bij afwezigheid laat de beheerder zich vervangen door een 

collega. Voor noodgevallen zijn inloggegevens bekend bij de redactie.   

 Social media accounts van WUR zijn actieve accounts. Accounts die langer dan drie maanden geen 

berichten plaatsen zullen, na overleg met de beheerder, worden verwijderd. 

 De richtlijnen voor webcare worden nageleefd. De richtlijnen met betrekking tot webcare zijn 

geformuleerd in Webcare richtlijnen WUR 

 Wanneer er sprake is van issues die de reputatie van WUR in gevaar brengen wordt het issue 

overgedragen aan de verantwoordelijke woordvoerder. Bij issues wordt gebruik gemaakt van het 

protocol Issuesmanagement WUR.  

 Er wordt geen gebruik gemaakt van een automatische feed vanuit de website.  

 Berichten worden verspreid over de dag en week geplaatst.  

 De keuze voor de taal van het account (Nederland / Engels) is afhankelijk van de doelgroep waarop 

de pagina zich richt.  

 

Social Media accounts  
Om de naamsbekendheid van WUR te vergroten en aan te sluiten bij de communicatieplatforms waar 

onze doelgroepen aanwezig zijn worden er voor WUR accounts aangemaakt op Twitter, Facebook, 

LinkedIn, Google+, YouTube en Pinterest. Per doelgroep zullen de in te zetten accounts verschillen.  

Social media zijn volop in ontwikkeling en aan verandering onderhevig, daarom zal bij de inzet van 

sociale media altijd ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen. 

Wat zijn precies de kenmerken van de verschillende Social Media accounts? En hoe wordt geadviseerd 

om ze te gebruiken? Per Social Media account is dit geformuleerd. Meer informatie over het gebruik? Kijk 

dan naar de handleiding die per Social Media account is ontwikkeld.  

Twitter 

Twitter is een social netwerksite waarbij je in 140 tekens verteld wat je doet, wat je bezighoudt, leuk 

vindt of opvalt. Twitter berichten hebben doorgaans een hoge nieuwswaarde. Er is veel interactie met 

zowel bekenden als onbekenden en zakelijke relaties. Alles wat je tweet wordt getoond in de pagina van 

jouw volgers.  

Waarom Twitter gebruiken? Met Twitter kan je eenvoudig nieuws en ontwikkelingen in je vakgebied 

bijgehouden. Zo blijf je op de hoogte van wat er speelt en welke trends en ontwikkelingen er zijn. Je 

bouwt op Twitter eenvoudig een online netwerk op met relevante personen,  bedrijven, pers, 

onderzoekers en prominente personen als ministers en ambassadeurs.  

http://www.wur.nl/socialmedia.
http://www.wur.nl/socialmedia/aanvraagformulier
http://www.wur.nl/socialmedia/strategieenrichtlijnen
https://www.intranet.wur.nl/nl/services/communicatie/merkenbeleid/Pages/WUR-merkenbeleid.aspx
http://www.wur.nl/socialmedia/strategieenrichtlijnen
http://www.wur.nl/socialmedia/webcare
http://www.wur.nl/socialmedia/webcare
http://www.wur.nl/socialmedia/handleidingen


 

Gebruik  

 Organisatieonderdelen worden aangeduid met de hashtag die daarvoor is ontwikkeld.  

Dit vergroot de zichtbaarheid van het organisatieonderdeel.  

 Specifieke onderwerpen, projecten, evenementen etc. krijgen een duidelijke hashtag mee. Wees 

je er bewust van dat er bijna altijd al over het onderwerp wordt gesproken en er dus al een 

hashtag wordt gebruikt. Sluit hier dan altijd bij aan. Organiseer je zelf een evenement waar nog 

geen hashtag voor is? Bedenk dan zelf een duidelijke maar korte hashtag (verbruik zo min 

mogelijk tekens) en communiceer deze in je overige communicatie uitingen.  

 Wanneer meerdere medewerkers, bijvoorbeeld vanuit verschillende functies, reageren vanuit 

hetzelfde Twitter account worden de gebruikers weergegeven met de volledige naam en een 

foto. Wanneer interactie wordt aangegaan middels een reactie of het beantwoorden van een 

specifieke vraag, wordt er gebruik gemaakt van het teken ^ en de initialen van de gebruiker die 

reageert. Op deze manier wordt de interactie persoonlijk omdat duidelijk is met wie je aan het 

communiceren bent. Bij het plaatsen van berichten wordt dit niet gedaan.  

Facebook 

Facebook is een social netwerksite waar gebruikers hun persoonlijke interesses delen met anderen. 

Berichten over waar ze mee bezig zijn, waar ze aan denken of wat hun mening is. De insteek van deze 

berichten is doorgaans gericht op infotainment en soft zakelijk. Het Facebook netwerk bestaat veelal uit 

vrienden, familie en organisatie waar interesse in is.  

Waarom Facebook gebruiken? Facebook biedt organisatie de mogelijkheid om je merk op een visuele 

manier neer te zetten. Je informeert je volgers snel over de laatste ontwikkelingen en nieuwtje. Wanneer 

er engagement ontstaat op je berichten is het mogelijk om een groot viraal effect te bereiken.  

Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de dialoog aan te gaan met je doelgroep.  

Gebruik 

 Plaats korte en visuele berichten (tussen de 100 en 200 tekens). Langere berichten worden op 

de mobiel afgebroken.  

 Berichten worden verspreidt over de dag en week geplaatst. Te veel berichten op hetzelfde 

tijdstip zorgt doorgaans voor unlikes.  

 Het minimaal aantal berichten per dag / week is afhankelijk van het account. Richtlijn is 

minimaal 3 berichten per week.  

 Plaats maximaal 2 berichten per dag. Meer berichten zorgt doorgaans voor unlikes.  

 Foto’s en fotoalbums krijgen altijd een duidelijke omschrijving mee.  

 De statistieken binnen Facebook Insights worden regelmatig bekeken door de beheerder van het 

account om de kwaliteit van de geplaatste berichten te optimaliseren. Daarbij wordt onder 

andere gekeken naar het type bericht (nieuwsbericht, video, fotoalbum etc.) en het tijdstip 

waarop dit wordt geplaatst.  

LinkedIn 

LinkedIn is een gratis virtueel socialnetwerk gericht op professionals. LinkedIn heeft wereldwijd 260 

miljoen profielen van mensen uit ruim 200 landen.  

Waarom LinkedIn gebruiken? Via je LinkedIn kan je op de hoogte blijven van de actuele activiteiten van 

personen en bedrijven uit je netwerk. Via dit netwerk kan je in contact komen met anderen. LinkedIn 

brengt het zakelijke netwerk van een organisatie in beeld. Door updates te plaatsen informeer je je 

zakelijke netwerk over de laatste ontwikkelingen en projecten.   

Gebruik 

 Voor organisatieonderdelen wordt een Company Page aangemaakt en geen groep.  

Company Pages maken het mogelijk om gesegmenteerde berichten te sturen aan een specifieke 

doelgroep. Je kan daarbij denken aan doelgroepen geselecteerd op bijvoorbeeld land, sector of  

functie.  Bovendien lijken gebruikers “groepen moe” waardoor ze updates uitzetten.  Wanneer ze 

middels een Company Page alleen gesegmenteerde berichten ontvangen zal dit doorgaans als 

relevanter ervaren worden.  

 De Company Pages van organisatieonderdelen van WUR worden als affiliate pagina’s gekoppeld 

aan de Company Page van WUR.   



 

 Vacatures worden in het Nederlands of Engels opgenomen, afhankelijk van de doelgroep van de 

vacature.  

 

Google+ 

Google+ is het sociale platform van Google. Het laat zich echter niet vergelijken met een social media 

platform als Facebook. De essentie van Google+ richt zich meer op connecties (circles), data en mensen.   

Waarom Google+ gebruiken? De verschillende producten van Google worden gekoppeld aan Google+ 

zoals YouTube, Google maps en places. Deze content wordt door de zoekmachine geïndexeerd en 

getoond aan de rechterkant van de zoekopdracht samen met reviews die zijn toegekend en foto’s.  

Hierdoor wordt de vindbaarheid van je organisatie en de berichten die worden geplaatst vergroot.  

Gebruik 

 Voor WUR en Wageningen University is er een Google+ account aangemaakt. 
 De Google+ accounts van WUR en Wageningen University zijn gekoppeld aan de YouTube 

accounts van WUR en Wageningen University.  
 Het Google+ account WUR is gekoppeld aan www.wur.nl . Dit bevorderd de vindbaarheid van de 

website in Google. Het is slechts mogelijk om één Google+ account te koppelen aan de website.  
 Gebouwen op Wageningen Campus zijn geclaimd door WUR in Google maps.  
 Berichten die geplaatst worden krijgen een duidelijke hashtag mee. Deze hashtag koppelt 

berichten met dezelfde hashtag aan elkaar waardoor gerelateerde artikelen getoond worden.  

 Foto’s krijgen een duidelijke omschrijving alvorens ze in Google+ geplaatst worden. De 
omschrijving van de foto wordt namelijk weergegeven en getoond in Google zoekresultaten.  

 

YouTube 

Youtube is een (video-)website waar iedereen zelf filmpjes kan uploaden. YouTube biedt mensen en 

bedrijven de mogelijkheid om op een makkelijke manier video's te uploaden en delen. Deze video’s zijn 

vervolgens die vervolgens ook weer te benaderen via websites, blogs, of mail.  

Waarom YouTube gebruiken?  YouTube is naast Google de tweede zoekmachine waarin gebruikers 

zoeken naar content. Bovendien worden YouTube video’s, net als afbeeldingen, getoond in de 

zoekresultaten van Google. Sinds Google eigenaar is van YouTube is dit alleen maar toegenomen. Goede 

en relevante video content is daarom enorm belangrijk voor de SEO vindbaarheid van je organisatie.  

Gebruik 

 Video content wordt waar mogelijk slechts in één YouTube kanaal geplaatst.  

 Het YouTube account heeft een duidelijke omschrijving en bevat een URL naar de website.  

 De verschillende Social Media accounts van het organisatieonderdeel worden toegevoegd aan het 

YouTube account.  

 Binnen het YouTube account wordt gebruik gemaakt van afspeellijsten die allemaal een korte 

omschrijving bevatten. Door gerelateerde video’s in een afspeellijst te plaatsen worden ze door 

YouTube getoond als gerelateerde video’s en wordt de kans vergroot dat er meerdere video’s 

bekeken worden.   

 Iedere video bevat een zoekmachine (SEO) vriendelijke titel en omschrijving samen met een 

URL naar de website. Dit bevorderd de vindbaarheid van de video in Google en vergroot de 

linkwaarde naar de website.  

 De video’s mogen ge-embed worden in overige communicatie uitingen als de website, 

nieuwsbrief etc.    

Pinterest 

Pinterest is een digitaal prikbord waar je afbeeldingen, video’s en links die je online of offline (foto’s) 

tegenkomt op je eigen prikbord kunt prikken (pinnen). Je kan eenvoudig voor ieder onderwerp, 

evenement of product een prikboard aanmaken. Deze pins en prikborden kan je delen met anderen.   

Waarom Pinterest gebruiken? Op Pinterest kan je een goede visuele weergave geven van je organisatie, 

projecten, onderzoeken, producten of evenementen. Naar deze content kan je verwijzen vanuit je 

overige communicatie uitingen. Groot voordeel is dat je een foto op Pinterest kan koppelen aan je 

website. Wanneer anderen de foto vervolgens pinnen op hun eigen board blijft de koppeling met de 

website bestaan.   



 

Gebruik 

 Foto en videocontent die wordt gedeeld via sociale media worden ook geüpload in het Pinterest 

account. 

 Fotoverslagen van belangrijke activiteiten worden geüpload in het Pinterest account en het 

bijbehorende board.  

 Bij het uploaden van content wordt altijd een hashtag en een URL naar de website toegevoegd.  


