
 
 
 
  

 
 
 

Sociale Media in journalistiek, 
redactie en communicatie 

 
Tweedaagse praktijkgerichte training  

(28 juni & 5 juli) 
  

 
 

 
  



 

Output & resultaat  

 

• De deelnemers hebben na de training een groter en beter netwerk, kunnen sociale media 

effectiever inzetten bij het promoten van content, hebben een content/social-strategie 

ontwikkeld en een dashboard samengesteld waarin bronnen, collega’s en zoekacties zijn 

gecombineerd.  

• De deelnemers werken op basis van eigen en gegeven casuïstiek.  

• Tussen beide cursusdagen voeren zij een opdracht uit op basis van een eigen casus.  

 

Up-to-date met sociale media, toegespitst op de wereld van mediaondernemingen. 

Leer van efficiënte strategische stappenplannen en toepasbare tips uit succesvolle 

praktijkvoorbeelden van vakgenoten over Instagram, Quora, Pinterest, Snapchat, 

YouTube, Slack, LinkedIn, Twitter en Facebook. Hoe kun je sociale media het beste 

inzetten voor je titels en kanalen? Welke kanalen passen bij welke activiteit? Hoe 

verhoudt het ene kanaal zich tot het andere? En hoe kun je sociale media inbedden 

in je redactionele werkzaamheden en voor cocreatie? 

 

Journalisten en redacteuren kunnen met sociale media hun netwerk versterken en 

vergroten en ze professioneel inzetten om informatie te vergaren, content te 

promoten en contacten te onderhouden. In deze training gaan de deelnemers hands 

on aan de slag met sociale media als:  

1. Promotiemiddel: het aanbevelen van content – focus qua onderwerp maakt 

een account (bedrijf, medium, persoon) tot expert op een bepaald gebied.  

2. Zoek/bronnenmedium: onderwerpen zoeken, materiaal vinden, experts 

volgen, media en collega’s volgen, bronnen vinden.  

3. Communicatiemedium: contacten maken, vragen stellen en beantwoorden, 

klachten afhandelen, suggesties krijgen.  
 

Aanmelden? www.nuv.nl/agenda 

 
 

  



 

Programma 28 juni (9.30-16.30) 

Dagdeel 1: Kenmerken van de verschillende sociale media, voorbeelden  

• LinkedIn, Twitter, Facebook/Messenger, YouTube, Pinterest, Snapchat, 

Instagram, Flickr, WhatsApp, blogs/vlogs, nieuwsbrief etc. Verschil in 

publiek, bereik en functie. Video/beeld-opties binnen sociale media, 

interactie.  

• Desktop vs. mobiel  

Resultaat: Na dit dagdeel hebben de deelnemers kennis van verschillende sociale 
media en kunnen ze aan de hand van praktijkvoorbeelden de mogelijkheden 
inschatten.  

Dagdeel 2: Accounts maken, beheren, optimaliseren  

• Instellingen: bio, foto, header, informatie, links, settings, naamgeving, mail 

alerts 

• Twitter-opties: het gehele dashboard doorlopen: embedden, RT, images, 

Mentions, Lengte, DM 

• Volgen en volgers, influencers: strategieën  

• Lijsten: collega’s, concurrentie, bronnen etc.  

• Zoekacties: van eenvoudig naar complex, bewaren, terugkerende acties  

• Automatiseren van posts  

• Groepen in Facebook, WhatsApp, LinkedIn  

• YouTube (kanaal, 360, drones)  

Resultaat: Na dit dagdeel hebben de deelnemers profielen geoptimaliseerd, en 

kennen ze de opties van verschillende sociale media na daadwerkelijk gebruik.  

 

 

 



 

Programma 5 juli (9.30-16.30) 

Dagdeel 3: Dashboard / monitoring  

• Netwerk uitbreiden: relevante volgers/vrienden 

• Installeren van desktopapplicatie, bv. Tweetdeck; meerdere accounts, 

kolommen, plannen, RT’s aanpassen, zoekacties, lijsten (private, public), 

schedules: blockeren, links, RT’s, verplichte en verboden woorden  

• Apps om inactieve accounts te ontvolgen, aanbevelingen  

• Discussies, trolls, tone of voice  

• Alerts in sociale media, RSS, Feedly, blogs  

• Twitter (timing, frequentie, tweetdeck, profiel, lists, search)  

• Blogs (RSS, alerts, seo, tumblr, Feedly)  

• Analytics (Google, Facebook, Twitter)  

• Nuzzel, Slack, offline readers  

Resultaat: Na dit dagdeel heeft iedereen een werkend dashboard met daarin alle 
relevante mogelijkheden: bronnen, zoekacties, planning, conversaties, lijsten.  

Dagdeel 4: Strategie, planning  

• Strategieën bij verschillende sociale media 

• Reputatie; klachten, vragen  

• Nieuwsbrief maken (Revue, Mailchimp) 

• UGC, adverteren  

Resultaat: Na dit dagdeel zijn strategieën ontwikkeld en toegepast voor 
verschillende sociale media. De deelnemers weten hoe sociale media ingezet 
kunnen worden.   

 

 

 

 



 

De deelnemers 
De training ‘Sociale Media in journalistiek, redactie en 

communicatie’ werd specifiek voor uitgeverijen ontwikkeld door de 

Hogeschool Utrecht in opdracht van Reed Business en wordt nu 

breed aangeboden door NUV Academy aan redacteuren en 

journalisten in mediabedrijven met zekere ervaring op dit gebied.  

 

NUV Academy is erop gericht een maximaal resultaat voor de 

deelnemers te realiseren qua interactie en relevantie. Het aantal 

deelnemers is daarom gemaximeerd op 12.  

 

De trainer 
Hogeschool Utrecht heeft dit traject voor NUV 

Academy op maat gemaakt in samenwerking met 

het Lectoraat Crossmediale kwaliteitsjournalistiek, 

onder leiding van dr. Piet Bakker. Piet Bakker zal 

bij dit programma ook de docent/trainer zijn.  

 

  



 

Kosten 
• Deelnemers die werkzaam zijn bij NUV-lidbedrijven betalen 

slechts € 600,- 

• MVW-leden krijgen de training door hun brancheorganisatie 

aangeboden en kunnen dus gratis deelnemen 

Prijzen zijn exclusief btw en incl. lesmateriaal, feedback op 

producties, locatie & catering. Maximaal 12 deelnemers, 

inschrijving op volgorde van binnenkomst. 

 

Locatie  

Hogeschool Utrecht, locatie Domstad. Deze locatie is nabij CS 

Utrecht en de Jaarbeurs; er is ruim voldoende (betaalde) 

parkeergelegenheid. 

 

Aanmelden? www.nuv.nl/agenda 

 

*Betalings- en annuleringsvoorwaarden:  
Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Het is altijd mogelijk om een vervangende 
collega in uw plaats te laten deelnemen indien u ons hierover informeert. U kunt zich 
zonder kosten afmelden tot 10 werkdagen voor de training. Daarna is restitutie helaas niet 
meer mogelijk. Voor MVW-leden vervalt verder bij afmelding binnen 5 werkdagen de 
korting van € 600,-, dat bedrag wordt dan alsnog in rekening gebracht.

 
**Voor werkgevers zijn deze zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren 
zijn scholingskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt een 
drempelbedrag van € 250,-. 


