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DE STUDENTENROEIVERENIGING OP SOCIAL MEDIA 
 
Social media, we kunnen er niet meer omheen tegenwoordig. Vrijwel elke doelgroep is hierop te vinden. 
Producten, diensten, merken worden niet meer gezocht door de consument maar aangeraden door zijn of haar 
online ‘social network’. Het werkt als de mond op mond reclame van vroeger, alleen dan met een groter bereik. 
Aangezien studentenroeiverenigingen promotie goed kunnen gebruiken is het opvallend dat maar weinig gebruik 
maken van social media. Daarom is er onderzoek gedaan naar optimaal gebruik van social media voor 
studentenroeiverenigingen. Hiervoor is het onderzoeksrapport ‘de sociale media van de studentenroeivereniging’ 
geschreven waarin een enquête is verwerkt die gehouden is onder 111 leden van twee 
studentenroeiverenigingen. Dit artikel behandeld de verschillende mogelijkheden van de soorten social media in 
het bereiken van de doelgroep van studentenroeiverenigingen. De platformen die worden behandeld zijn 
Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn. 

FACEBOOK 
Facebook is het populairste social media platform van dit moment. Bijna alle leden hebben aangegeven in het 
bezit te zijn van en Facebookaccount. Op Facebook zijn er drie verschillende accounts aan te maken: een 
persoonlijk profiel, een fanpagina en een groep. 
 
Persoonlijk profiel 
Een persoonlijk profiel is niet bedoeld voor een vereniging en Facebook tolereert dit ook niet. Dit onpersoonlijke 
profiel loopt het risico verwijderd te worden zonder aankondiging waarbij vrienden en berichten verloren gaan. 
Heeft  jou vereniging een persoonlijk profiel? Facebook biedt de mogelijkheid deze om te zetten naar een 
fanpagina. Hieronder worden de mogelijkheden van de verschillende opties besproken. 
 
Facebookgroep 
Gebruik deze groep voor de communicatie tussen de huidige leden, laat de secretaris deze streng beheren en 
houd de groep besloten. In deze groep kunnen oproepen worden geplaatst door leden voor het zoeken van 
roeiers, stuurtjes, vrijwilligers, nieuwe huisgenoten of voor het melden van besloten activiteiten. Let er op dat het 
leuk blijft en overzichtelijk, de beheerder kan berichten vastzetten zodat deze bovenaan blijven. Doe dit bij 
belangrijke berichten zodat ze niet over het hoofd worden gezien. Bij een hoog leden aantal is het verstandig om 
duidelijke regels op te stellen voor de leden van de groep. Hiermee wordt er voorkomen dat er te veel op één dag 
wordt gepost, waardoor belangrijke dingen over het hoofd worden gezien. 
 
Fanpagina 
Een fanpagina is te vergelijken met een eigen website. De pagina is te vinden via een zoekmachine en kan door 
iedereen worden bekeken, ook door personen die niet in het bezit zijn van een Facebookaccount. Facebook bied 
voor deze pagina’s een aantal extra mogelijkheden. Er worden statistieken bijgehouden, een unieke URL kan 
worden ingesteld, een like button kan worden geplaatst op de reguliere website en verschillende tabbladen met 
foto’s, filmpjes en app’s kunnen worden aangemaakt. De belangrijkste voordelen zijn dat de pagina kan worden 
beheerd door meerdere personen, dit kan ook weer veranderd worden zodra het bestuur wisselt, en berichten 
kunnen klaargezet worden. Dit maakt het makkelijker de pagina actueel te houden. Een ander voordeel is dat als 
iemand reageert of een bericht liked op de pagina het in de tijdlijn van zijn of haar netwerk wordt weergegeven. 
Zo verspreid de naam van de vereniging zich ook onder de vrienden/connecties van deze persoon. Veel 
roeiverenigingen zijn in het bezit van een fanpagina, vaak zelfs van meerdere met verschillende doeleinden. 
Deze doeleinden lopen uiteen van een fanpagina voor de open maand, een berucht feest, verenigingsfoto’s of 
voor een wedstrijdploeg. Wanneer je deze pagina’s als verenigingsfanpagina liked worden ze aan je vereniging 
gelinkt. Daarnaast kan er op deze pagina’s worden gereageerd onder naam van de fanpagina, de vereniging. 
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Hoe vaak dient er nu een bericht te worden geplaatst op een fanpagina? Dit verschilt sterk per branche, sommige 
pagina’s zoals ‘hartstocht in de trein’ plaatsen gemiddeld 15 berichten per dag, dit hoeft de Bijenkorf niet te doen. 
De levensduur van een update is gemiddeld drie uur, hierna word er nog weinig reactie aan gegeven. Deze tijd 
kan dan ook worden aangeraden om minimaal te houden tussen twee berichten. De volgers van een 
verenigingspagina zijn geïnteresseerd in het product (de vereniging) en vinden het daarom ook niet vervelend om 
dagelijks een update binnen te krijgen. Te weinig activiteit levert automatisch te weinig interactie tussen pagina 
en gebruiker waardoor de pagina minder wordt gezien door de volgers en zijn of haar netwerk. Een minimum van 
twee tot drie berichten per week is aan te raden. 
 
Een fanpagina leent zich goed om het verhaal van de vereniging overzichtelijk te vertellen. Op de fanpagina kan 
het verhaal via de tijdlijn in beeld worden gebracht. Voeg toe wanneer en hoe de vereniging is ontstaan, verder 
kunnen er andere hoogtepunten worden toegevoegd zoals lustra en behaalde blikken. 
 
Conclusie met betrekking tot Facebook 
Een groep en een fanpagina hebben een totaal ander doel. Het is aan te raden beide aan te maken met een 
duidelijke scheiding van berichten. Interactie op de fanpagina zorgt ervoor dat de naam van de vereniging zich 
verspreid. Dit gebeurt binnen een besloten groep niet. Gebruik de besloten groep daarom alleen voor de 
communicatie onderling. Zet links vanaf de reguliere site op de Facebook fanpagina met een uitdagende tekst, 
ook kunnen er kleine successen en gaande evenementen of promotie worden geplaatst op de fanpagina. Laat de 
leden hierop reageren. Zo zien ook externen dat de vereniging leeft. Nadeel is dat Facebook geen melding geeft 
van updates op een fanpagina wat wel het geval is bij de groep. Dit kunnen fans echter aanpassen door bij de 
vind ik leuk button aan te geven dat ze meldingen willen ontvangen, wijs de leden hierop zodat ze niks missen. 
 
TWITTER 
Twitter staat bekend om zijn snelheid en actualiteit. Vragen en opmerkingen blijven niet lang onbeantwoord. 
Twitter is vrij populair onder scholieren, onder studenten minder. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van de 
studentenroeiers actief zijn op Twitter. Op Twitter is het van belang dat er vaak een update word geplaatst. Zo 
verwachten de meeste twitteraars minimaal één update per dag. Door de snelheid en actualiteit leent dit forum 
zich uitstekend om ‘real time’ te communiceren. 
 
De kunst bij twitteren is dat iemand een bericht retweet, of positief twittert over de vereniging. Iemand met volgers 
die tot de doelgroep van de vereniging behoort. Denk hierbij aan universiteiten, hogescholen, middelbare scholen 
of populaire cafe’s voor studenten of scholieren in de buurt. Huidige leden van de vereniging die actief zijn op 
Twitter kunnen ook volgers hebben die tot de doelgroep behoren. Ook de KNRB heeft een Twitteraccount en kan 
helpen bij de naamsbekendheid. Ga op zoek naar de accounts met de juiste doelgroep en speel op ze in of vraag 
of ze over de vereniging willen twitteren. Zo verspreid de naam van de vereniging zich effectief omdat het 
netwerk van het account de tweet over de vereniging leest. 
 
Leuke real time die de studentenroeivereniging te delen heeft zijn de tijden die worden gevaren op wedstrijden of 
evenementen die plaats vinden. Door een Twitter batch toe te voegen op de reguliere site kunnen de niet 
Twitteraars ook op de hoogte worden gehouden. Verder kan het bestuur het account goed gebruiken om de 
leden te laten zien waar ze mee bezig zijn en welke (kleine) successen er worden behaald in de vereniging. 
 
  



 

Aline Nap | 13-03-2013 

LINKEDIN 
LinkedIn wordt vooral ingezet voor zakelijk netwerken, de meeste leden van dit netwerk zijn dan ook ouder dan 
25. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de studentenroeiers actief is op dit platform. LinkedIn groeit 
dagelijks nog sterk en is populair onder studenten. Het belangrijkste doel van de website is geregistreerde 
profielen gebruik te laten maken van elkaars netwerk. 
 
Voor de vereniging is er de mogelijkheid een groep aan te maken voor de alumni. Het voordeel van een 
alumnigroep is dat de oud leden verbonden blijven met de vereniging en elkaar. Contactgegevens worden zelf 
bijgehouden door de leden zodat deze niet verloren gaan. Dit is handig voor een reünie of een borrel. Daarnaast 
kan er uit deze groep kennis worden gehaald door de vereniging. Als de vereniging bijvoorbeeld juridische advies 
nodig heeft of graag een training wil organiseren kan er via LinkedIn groep worden gevraagd of er oud leden 
bereid zijn te helpen. Ook kan er om sponsoring of sampling worden gevraagd. Doordat leden verbonden zijn 
(geweest) met de vereniging zijn ze vaak bereid en vinden ze het leuk wat terug te doen. Daarnaast biedt het 
kansen voor de leden in de groep. Ze kunnen alle leden van de groep zien en zoeken op hun naam of 
referenties, vacatures plaatsen of bepaalde discussies openen. Ook de vereniging kan een discussie openen om 
zo de meningen en adviezen van de oud leden te horen. Binnen de groep kunnen subgroepen aan worden 
gemaakt. Zo kan er een subgroep voor oud leden en oud bestuursleden worden gemaakt. Handig voor als het 
bestuur iets wil weten of advies wil van zijn voorgangers. 
 
Door de unieke mogelijkheid om elkaars competenties te zien biedt dit de kans om leden hierop aan te spreken 
wat kan helpen bij het werven van vrijwilligers. Het blijkt namelijk uit onderzoek dat mensen best bereid zijn iets te 
doen voor de vereniging maar dan moeten ze wel gevraagd worden. Door iemand aan te spreken op zijn of haar 
competenties voelt men zich gevleid en is men eerder bereid iets te doen. 

Het is van belang dat de groep goed wordt beheerd, laat de verzoeken tot toevoeging aan de groep controleren 
door de secretaris van het bestuur in het ledenbestand. Bij sommige verenigingen is een groep opgezet door 
(oud) leden, doordat zij er minder en ander belang bij hebben zal het minder goed worden bijgehouden dan 
wanneer een bestuurslid dit doet. Spreek de beheerders hierop aan wanneer dit het geval is en wordt 
medebeheerder zodat er niet meerdere groepen ontstaan, dit wekt verwarring op. 

YOUTUBE 
YouTube is een populair medium, er worden per dag 4 miljard video’s bekeken. YouTube is een goede manier 
om een vereniging in beeld te brengen. Wanneer een video interessant of leuk wordt ondervonden zal deze 
gedeeld worden op andere social media, zo krijgt een vereniging meer bekendheid. 
 
Weinig sportverenigingen maken gebruik van YouTube, het kost dan ook vrij veel tijd. Het is te merken dat het 
succesvol is bij sportverenigingen die dit wel gebruiken. Leden van een vereniging vinden het leuk om filmpjes te 
zien van bekenden of zichzelf die de verenigingspassie in beeld brengen, dit delen ze graag met hun netwerk. 
Leuke voorbeelden zijn het plaatsen van interviews, met bijvoorbeeld een speler, trainer, supporter en/of 
tegenstander, welke rondom een wedstrijd worden opgenomen. De sport in beeld brengen en de leden laten 
vertellen waarom de sport en hun club zo leuk zijn. 
 
Door een account op YouTube aan te maken op naam van de vereniging kan verschillend beeldmateriaal van de 
vereniging worden verzameld op één plek doormiddel vanhet uploaden van filmpjes maar ook kunnen hier 
filmpjes gemarkeerd worden als leuk. Wanneer een account een filmpje als leuk markeert komt deze terecht op 
het account. Doe dit bijvoorbeeld bij trainingen die coaches plaatsen op hun eigen account of andere relevante 
filmpjes. Op deze manier kunnen geïnteresseerden snel een impressie krijgen van de vereniging. Daarnaast is 
het leuk om een archief te hebben van alle filmpjes rondom de vereniging. 
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CONCLUSIE 
De verschillende social media platformen dienen allemaal anders te worden ingezet, dit omdat ze ieder een 
ander doel en doelgroep vertegenwoordigen. Bekijk welke goed aansluiten bij jullie strategie en stel per social 
media een plan op en wijs beheerders aan zo blijven de social media platformen actueel. Voor optimaal gebruik 
is het af te raden Facebook en Twitter aan elkaar te linken, omdat de berichten in een ander context worden 
gezet en een ander doel vertegenwoordigen. Laat weten dat de verenging actief is op social media, verwijs naar 
ze op de regulieren website en in de nieuwsbrief. Laat zien dat de vereniging leeft! 


