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SAMENVATTING
Dit onderzoek gaat over kerken en social media. Kerken maken facebookpagina’s We kunnen concluderen dat de tijd om een bericht te plaatsen op Facebook
en twitterprofielen aan. Maar het gebruik van social media door kerken wordt gemiddeld genomen zondag is rond 16 uur. Waarbij een melding wordt gemaakt
nauwelijks geëvalueerd. Dit document is een verslaglegging van een onderzoek van een nieuwtje door middel van een video of foto.
hoe kerken gerichter en effectiever berichten kunnen plaatsen op social media.
Een goed twitterbericht wordt gepost op dinsdag en bevat een mention en een
Onderzoeksvraag
link met een vraag of oproep.
Om antwoord te krijgen op wat de meeste interactie op social media-berichten
oplevert bij kerken is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Aanbevolen wordt om te kiezen voor Facebook. Omdat hier de meeste
interactie plaatvindt.

Wat zijn onderscheidende kenmerken van, door een Protestantse
kerkgemeente* geplaatste, Facebook- en Twitterberichten met
25% meer interactie (likes, shares, retweets, favorites of reacties)
dan het gemiddelde bericht van deze kerkgemeente; met meer
dan één interactie; en wat is de verklaring daarvoor volgens
experts*?

Opvallend is het verschil in de wanneer de meeste berichten worden geplaatst
en het tijdstip waarop de meeste interactie plaatvindt. Daar zit een dag verschil
in.

Kerken kunnen met de uitkomsten van dit onderzoek gerichter en effectiever
berichten plaatsen op social media. Maar we moeten ook een kanttekening
plaatsen. Social media experts raden aan dat elke verspreider van berichten
Er zijn twee weken lang twitteraccounts en facebookaccount van kerken onderzoek moet doen naar zijn doelgroep om de meest optimale interactie te
gevolgd. Hier uit zijn 1510 kerkelijke twitter- en facebookberichten verzameld. behalen.
Voor Facebook bleven er 160 berichten over en voor Twitter 51 berichten met
Aanbevolen wordt om een vervolgonderzoek te starten op dit onderzoek. De
een bovengemiddelde interactie van +25% .
gegevens uit dit onderzoek zullen snel dateren en door de snelle ontwikkelingen in
Er is een analyse gemaakt van de interactie rondom de berichten. Hieruit social media blijven vervolgonderzoeken van belang.
kunnen we concluderen wat voor Facebook en Twitter het meest ideale tijdstip
van plaatsing is. En welke type berichten de meeste interactie opleveren.
Aanvullend zijn er interviews gehouden met twee social media experts. Zo hopen
wij een goed beeld te kunnen geven van welke berichten van kerken de meeste
interactie opleveren op social media.
* Kerkgemeente: De leden van een kerk.
* Experts: mensen die beroepsmatig proberen de interactie op social media-berichten te verhogen.
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1.

INLEIDING EN ONDERZOEKSVRAAG

Aanleiding
10.000.000 van de 16.000.000 Nederlanders maakt maandelijks gebruik van
social media (comScore, 2013). En het gebruik van social media blijft toenemen
(Oosterveer, 2013), ook door kerken (Kinnaman, 2013).
Er worden steeds meer boeken uitgebracht over de inzet van social media door
kerken. Handelingen: Volgen of ontvolgen? (De Kock, 2012), Zinzoekers op het
web (Benschop en Menting, 2012)
De sociale netwerk kerk (Effing, 2013a) en Handboek kerk en sociale media
(Van den Berg, 2013).
Kerken merken dat ze niet achter kunnen blijven en maken facebookpagina’s
en twitterprofielen aan. In het najaar van 2013 werd in Nederland de eerste
internetkerk gelanceerd onder de naam Mijnkerk.nl.
Het gebruik van social media door kerken wordt nog nauwelijks geëvalueerd.
Social media wordt hier nog niet lang genoeg voor gebruikt. Wat is de beste
dag om een Twitterbericht te versturen en op welk tijdstip bereikt een kerk
de meeste mensen? Hoe vaak per week moet een kerk facebookberichten
plaatsen? Tegenvallende interactie op social media kan demotiverend werken
voor kerken.
Wat nu als er wordt gekeken naar het effect van berichten op sociale media?
Met deze informatie kunnen kerken gerichter en effectiever berichten plaatsen
op sociale media als Facebook en Twitter. De uitkomsten van een dergelijk
onderzoek kunnen kerken een praktisch handvat bieden om sociale media in
te zetten.

Wat zijn onderscheidende kenmerken van, door een Protestantse
kerkgemeente* geplaatste, Facebook- en Twitterberichten met
25% meer interactie (likes, shares, retweets, favorites of reacties)
dan het gemiddelde bericht van deze kerkgemeente; met meer
dan één interactie; en wat is de verklaring daarvoor volgens
experts*?
Inleiding
Dit onderzoeksverslag telt naast deze inleiding nog vijf hoofdstukken. In het
eerst volgende hoofdstuk wordt er ingegaan op het theoretisch kader. Waarom
is dit onderzoek nodig? Waar zijn we naar op zoek?
In hoofdstuk drie wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Is het
een betrouwbaar onderzoek? Is onderzoek reproduceerbaar?
Hoofdstuk vier presenteert de interessante resultaten die uit het onderzoek
zijn gekomen. Met een top 10 van twitter- en facebookberichten
Bent u benieuwd naar de conclusie van het onderzoek? Blader dan naar
hoofdstuk vijf, daar leest u het antwoord op de onderzoeksvraag.
Hoofdstuk zes volgt met aanbevelingen voor een een eventueel
vervolgonderzoek.

Onderzoeksvraag
Om antwoord te krijgen op wat de meeste interactie op social media-berichten
oplevert bij kerken is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
* Kerkgemeente: De leden van een kerk.
* Experts: mensen die beroepsmatig proberen de interactie op social mediaberichten te verhogen.
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2.

THEORETISCH KADER

Kerken maken deel uit van een netwerkmaatschappij. Het is goed wanneer
kerken zich verdiepen in het gebruik van sociale media om aansluiting te houden
bij de veranderende maatschappij. De manier van communiceren verschuift
door het gebruik van sociale media. Een gesprek tussen mensen hoeft niet
meer tegelijkertijd plaats te vinden of op dezelfde plek. Kerken realiseren zich
dat ook online mensen een gemeenschap vormen. Voor kerken zal social media
niet dienen als vervanging van de daadwerkelijke samenkomsten maar zal het
worden ingezet als verbindende factor. (Effing, 2013b)
Het effectief gebruik maken van sociale media is lastig. (Schaap, 2013) Daar is
een strategie voor nodig. Het ‘social media strategy design framework’ is een
stappenplan dat kan helpen bij het maken van zo’n strategie. (Effing, 2013c)
Veel bedrijven vragen zich namelijk af hoe vaak en wanneer je berichten moet
plaatsen via social media. (Moons, 2013)
Elke goede marketingaanpak van een bedrijf begint met een meetstrategie.
Voor veel bedrijven zijn de rollen omgedraaid sinds de opkomst van sociale
media. Het zijn nu de consumenten die de media in handen hebben. Daarom is
het belangrijk dat een bedrijf zich bewust bezig houdt met het online imago en
zich actief mengt in online media. Daarom maakt een succesvolle
organisatie gebruik van intelligente software die online data verzameld van
sociale platforms zodat zij kunnen interacteren met de consument (Tsai, 2009)
Maar non-profit organisaties hebben in tegenstelling tot commerciele bedrijven
geen geld en tijd om zich bezig te houden met contentstrategie. (Kanter &
Paine, 2012)
In dit onderzoek willen wij er achter komen wat de succesformule is voor
effectieve interactie bij sociale media voor non-profit organisaties zoals kerken.
Het inzetten van sociale media door kerken gaat namelijk lang niet altijd goed.
Dit onderzoek gaat enkel over de vorm, maar de bovenliggende doelstellingen
4

zijn essentiëler. Zonder doelstellingen zijn de opbrengsten vaak nihil (Effing,
2013d). Interactie is slechts een middel. En over dat middel gaat dit onderzoek
De meeste kerken doen maar wat op sociale media. De kennis die nodig is om
sociale media effectief in te zetten binnen kerken is schaars en er is behoefte
aan meer onderzoek (Wieringa, 2013). Met dit onderzoek hopen we weer een
stap vooruit te zetten.

3.

ONDERZOEKSMETHODE

Om dit onderzoek eventueel te kunnen reproduceren is het van belang om
de methode van het onderzoek te documenteren. Daarom is in dit hoofdstuk
gedetailleerd de onderzoeksaanpak beschreven.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) telt 1623 kerkgemeenten (Dane &
Bolwijn, 2013). Daarnaast bestaan er nog Gereformeerd vrijgemaakte kerken,
Baptist- en Pinkstergemeenten en nog een aantal soorten protestantse kerken.
Er is geen onderzoek gedaan naar het totaal aantal protestantse kerken in
3.1 Soort onderzoek
Nederland. Ook zijn er geen cijfers bekend van het totaal aantal facebookHet uitgevoerde onderzoek is een verklarend onderzoek met exploratief en twitteraccounts onder protestantse kerkgemeenten in Nederland. Niet
karakter. Er is geprobeerd een verklaring te vinden voor de mate van interactie elke kerk bevindt zich op social media en daarnaast zijn er ook afgeschermde
op berichten geplaatst door protestante kerkgemeenten. Daar er nog weinig accounts die niet kunnen worden gevolgd door mensen buiten de gemeente.
onderzoek is gedaan naar dit onderwerp is het onderzoek tevens een Doel voor onszelf was om minimaal 100 facebookaccounts te volgen en
verkenning. De verklaringen zijn gezocht in kwantitatieve verzamelde data van 100 twitteraccounts. Er zijn tijdens dit onderzoek 147 facebook- en 195
door protestante kerkgemeentes geplaatste berichten en interviews met twee twitteraccounts gevolgd. Dat is ruim boven het gestelde minimum. De eerste
experts op het gebied van social media.
Nederlandse internetkerk ‘Mijn Kerk’ is in dit onderzoek ook gevolgd vanwege
het unieke internetkarakter van deze pionierskerk
Het meten van social media-berichten wordt in dit onderzoek beperkt tot
Facebook en Twitter.
Er is gekozen om geen onderscheid te maken in het volgen van accounts met
Omdat Facebook en Twitter in de top drie staan van de meest gebruikte sociale veel of weinig leden en berichten. Om een zo representatief mogelijk beeld te
media in Nederland (Oosterveer, 2013).
krijgen van de kerkgemeentes op social media.
3.2 Aanpak van het onderzoek
Allereerst zijn er facebookpagina’s en twitteraccounts van Protestantse
kerkgemeenschappen geïnventariseerd.
Er is specifiek gekozen voor facebookpagina’s. Met een pagina kunnen berichten
geplaatst worden onder de naam van de pagina, dat kan in facebookgroepen
niet. Daarnaast zijn er open en besloten facebookgroepen die niet altijd
zichtbaar zijn voor de buitenwereld. De informatie op facebookpagina’s is altijd
openbaar en te zien door iedereen. Door alleen facebookpagina’s te kiezen kan
informatie beter vergeleken worden.

In eerste instantie zou er een maand lang berichten worden verzameld van
de geïventariseerde facebook- en twitteraccounts. Maar dit is op advies van
de begeleider in verband met praktische uitvoerbaarheid teruggebracht tot
twee weken. Er zijn enkel door protestantse kerkgemeenschappen zelf geposte
berichten verzameld. De gedeelde en geretweete berichten afkomstig van
andere afzenders zijn niet meegeteld om het resultaat zo zuiver mogelijk te
houden.

Na een vaste periode van 24 uur is gemeten hoeveel interactie een bericht
heeft gehad. In eerste instantie was gekozen voor een vaste periode van drie
De keuze voor protestantse kerkgemeenschappen is om de groep kerken dagen. Maar er is gemerkt dat de interactie na 24 uur al verwaarloosbaar is.
homogeen te houden. Verschil tussen een protestantse en katholieke kerk Er is gekozen voor een vaste tijdsduur van 24 uur vanwege validiteit. Een ouder
zouden deze resultaten mogelijk kunnen kleuren.
bericht heeft langer tijd om interactie te verzamelen dan een nieuwer bericht.
Vandaar deze beperking.
5

Van alle berichten met interactie is een screenshot gemaakt. Er is gekozen
voor het maken van een screenshot omdat dit de kans op het maken van
typefouten beperkt bij het verzamelen van de data. Daarnaast kan het bericht
op elk gewenst moment weer worden bekeken zonder dat er verschil zal zijn
opgetreden in de aantal interacties. De methode is ook reproduceerbaar voor
een eventueel vervolgonderzoek. Wel is er bij deze methode een kans dat een
bericht over het hoofd is gezien. In hoofdstuk vijf is meer te lezen over het
doen van een vervolgonderzoek.

3.4 Analyse
Uit de berichten zijn berichten met veel interactie geselecteerd. Dat houdt in
dat ze minimaal 25% bovengemiddeld scoorden en met twee of meer likes,
retweets, reacties, shares of favorites dan andere berichten op hetzelfde
account, of dezelfde pagina. Dit zijn factoren die belangrijk zijn voor de
analyse van de uiteindelijke data. Bijvoorbeeld: Een bericht dat 500 likes
ontvangt, terwijl de pagina 10 likers heeft zegt iets heel anders dan dat de
pagina 10.000 likers heeft.

3.3 Methode gegevens verzameling
Per facebookbericht afkomstig van het gevolgde account is de link van het
bericht, de postdatum, het tijdstip van plaatsing, het aantal shares, likes,
reacties en pagina likes genoteerd in een spreadsheet overzicht.
Van de door kerken geposte twitterberichten zijn ook screenshots gemaakt.
Daarbij zijn de link van het bericht, de postdatum, het tijdstip van plaatsing,
het aantal reacties, retweets, favorites, en het aantal volgers genoteerd in
een spreadsheet.

Er is gekozen voor 25% interactie boven het gemiddelde om het aantal te
analyseren social media-berichten hanteerbaar te houden. Bij 10% was dit
niet het geval. Bovendien geeft een strengere selectie een scherper beeld.

Dat levert de volgende data op per bericht.
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De geselecteerde berichten zijn geanalyseerd op gemeenschappelijke
kenmerken.
Eerst is er afzonderlijk gezocht naar gemeenschappelijke kenmerken.
Daarna zijn deze gemeenschappelijke kenmerken binnen het tweetal
besproken. Kenmerken waarover consensus bestaat worden toegevoegd. De
overeenkomsten zijn getoetst bij social media experts door middel van een
gestructureerd, semi-open mondeling interview.
De uitkomst hiervan bestaat uit een lijst met gemeenschappelijke kenmerken
van berichten met bovengemiddelde interactie.

3.5 Betrouwbaarheid
Er is geprobeerd zo betrouwbaar mogelijk te meten. Van alle berichten
Verzamel tabel voor facebookberichten is na 24 uur geïnventariseerd wat de interactie was. Daar dit proces niet
geautomatiseerd heeft plaatsgevonden zijn de berichten niet altijd na precies
24 uur geïnventariseerd.
favorite
volgers
url
screenshot
Het handmatige proces heeft wellicht telfouten veroorzaakt. De gemeten
accounts zijn gekozen naar vindbaarheid, dit kan een vertekend beeld geven.
uu:mm
totaal aanlink naar
van elk
Bovendien is er slechts twee weken gemeten. Vooral door de lancering van
tal volgers het online bericht met
van het
bericht
interactie
internetkerk Mijnkerk.nl kan deze periode een vertekend beeld geven van wat
account
‘normale’ interactie is.
Verzamel tabel voor twitterberichten

3.6 Respons
Tussen zondag 13 oktober 2013 en zaterdag 26 oktober 2013 zijn in totaal
147 facebookaccounts en 195 twitteraccounts gevolgd.
Van de 147 facebookaccounts van protestantse kerkgemeentes die
twee weken lang zijn gevolgd zijn in totaal 555 berichten verzameld. De
berichten met meer dan 25% interactie van het gemiddelde bericht van een
kerkgemeente en met meer dan één reactie, share of like bedraagt 160.
Na analyse is er een lijst opgesteld met onderscheidende,
gemeenschappelijke kenmerken van berichten die bovengemiddeld
interactie hebben. Dit zijn facebookberichten met een plaatje,video, vraag,
link, mention, hashtag, aankondiging, verslagje, oproep tot delen en of een
nieuwtje.
Afbeelding
Het bericht bevat een (ingesloten) afbeelding /
fotoalbum
Video
Het bericht bevat een (ingesloten) video
Aankondiging
Het bericht bevat een aankondiging /aanmaken
van evenement
Verslag(je)
Het bericht verwijst naar gebeurtenissen in het
(recente) verleden. Dat kunnen updates zijn van
een kerkdienst, maar ook een verhaaltje over een
gemeenteweekend
Vraag/oproep
Het bericht bevat een vraag en/of oproep
Oproep tot delen
Het bericht bevat een oproep tot delen
Hashtag
Het bericht bevat een hashtag
Nieuws/nieuwtje
Het bericht verwijst naar of meldt nieuws. Al dan
niet in de (regionale of landelijke) media.
Link
Het bericht bevat een weblink
(onderscheidende kenmerkenlijst Facebook)
De lijst met onderscheidende, gemeenschappelijke kenmerken van berichten
die bovengemiddeld interactie hebben zijn Tweets met een plaatje,video,
vraag, link, mention, hashtag, aankondiging, verslagje, oproep tot delen en of
een nieuwtje.

Afbeelding
Video
Aankondiging

Het bericht bevat een (ingesloten) afbeelding
Het bericht bevat een (ingesloten) video
Het bericht bevat een aankondiging

Verslag(je)

Het bericht verwijst naar gebeurtenissen in het
(recente) verleden. Dat kunnen updates zijn van
een kerkdienst, maar ook een verhaaltje over een
gemeenteweekend
Het bericht bevat een vraag en/of oproep
Het bericht bevat een mention van een
twitteraccount
Het bericht bevat een oproep tot delen
Het bericht bevat een hashtag
Het bericht verwijst naar of meldt nieuws. Al dan
niet in de (regionale of landelijke) media.
Het bericht bevat een weblink
(onderscheidende kenmerkenlijst Twitter)

Vraag/oproep
Mention
Oproep tot delen
Hashtag
Nieuws/nieuwtje
Link

Van de 195 twitteraccounts van protestantse kerkgemeentes die twee weken
lang zijn gevolgd zijn in totaal 955 berichten verzameld. De berichten met
meer dan 25% interactie van het gemiddelde bericht van een kerkgemeente
met meer dan één retweet, favorite of reactie bedraagt 51. Van deze 51
berichten zijn grafieken gemaakt van tijdstip en dag van plaatsing.
3.7 Interview met experts
Er zijn twee experts op het gebied van social media geïnterviewd. De experts
is gevraagd een verklaring te geven voor berichten met veel interactie. Hoe
zien zij correlaties? Kunnen ze causaliteit aantonen? Wat zijn kenmerken van
een bericht dat veel interactie genereert?
Het uitgewerkte interview is opgenomen in de bijlage.
Een verschil met de social media experts uit het bedrijfsleven is dat zij zich
in het weekend van social media afgezonderd houden. Van kerken wordt
verwacht dat zij juist ook op zondag erg actief zijn.
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4.

RESULTATEN

Zoals is te lezen in het vorige hoofdstuk zijn er in twee weken tijd in totaal 1510
kerkkelijke twitter- en facebookberichten verzameld. Voor Facebook bleven er
160 berichten met interactie over en voor Twitter 51 berichten.
De verzamelde gegevens van de berichten met bovengemiddelde interactie
zijn verwerkt in grafieken.
4.1 Verdeling berichten
In de meetperiode werden 955 berichten op Twitter en 555 berichten op
Facebook geplaatst door kerkgemeenten. Het absolute aantal berichten

verschilt, maar de verdeling is nagenoeg hetzelfde. Het absolute verschil is te
verklaren door het beperkte aantal karakters van een tweet en de drempel
om iets te delen. Het grootste deel van de gemeten accounts plaatste geen
enkel bericht in de twee weken dat er gemeten werd. De helft van de accounts
plaatste één of geen bericht.
Gemiddeld plaatste een kerkgemeente per dag 0,35 berichten op Twitter en
0,27 berichten op Facebook.

>

figuur 1 - berichtverdeling Facebook
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>

figuur 2 - berichtverdeling Twitter

Aantal berichten per dag
Verreweg de meeste facebookberichten worden op zaterdag en zondag
geplaatst. De meeste twitterberichten worden op zondag en zaterdag geplaatst.
Het verschil tussen zondag en de rest van de week is groter bij Twitter.
Dit is de verdeling van interactie op alle berichten per dag. Maandag is een
dag met weinig interactie. Zondag en dinsdag zijn de dagen waar gemiddeld
het meeste interactie plaatsvindt. Dit is waarschijnlijk te verklaren door de
kerkdienst op zondag. De hoge mate van interactie op dinsdag is wellicht te
verklaren door de lancering van internetkerk Mijnkerk.nl. Dit nieuws heeft in
ieder geval de verdeling gekleurd, berichten over Mijnkerk.nl kenden namelijk
een zeer hoge mate van interactie.
Opvallend is dat er op zondag veel vaker geretweet wordt dan tijdens de rest
van de week.

figuur 3 - aantal berichten per dag Facebook

figuur 4 - aantal berichten per dag Twitter
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Dag van plaatsing topberichten
De meeste interactie vindt plaats op dinsdag. De lancering van Mijnkerk.nl
is hier waarschijnlijk de oorzaak van. Maandag is ook bij topberichten een
impopulaire dag voor interactie. Opvallend is dat facebookberichten gemiddeld
veel meer interactie genereren dan twitterberichten.

figuur 5 - Gemiddelde interactie facebookberichten
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figuur 6 - Gemiddelde interactie Twitter

figuur 7 - Gemiddelde interactie topberichten Facebook

figuur 8 - Gemiddelde interactie topberichten Twitter
Berichten per uur
Gemiddelde interactie per uur
Facebookberichten genereren ‘s middags (tussen 12:00-18:00) de meeste
interactie. Aan het begin van de dag (tussen 06:00-07:00) is ook een piek te
zien. Opvallend is dat er een duidelijke piek is van interactie op reacties om
15:00.

figuur 9 - Gemiddelde interactie op facebookberichten per uur
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Topberichten per uur
Een overeenkomst tussen interactie op facebook en twitter is de nachtpauze.
Tussen 02:00 en 06:00 worden er vrijwel geen berichten geplaatst. De meeste
interactie vindt ‘s middags en ‘s avonds plaats.

figuur 11 - Gemiddelde interactie bij topberichten per uur op facebook
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figuur 12 - Gemiddelde interactie bij topberichten per uur op twitter

Gemiddelde interactie op topberichten naar type
Facebook: Berichten met (een verwijzing naar) nieuws en videos leveren
de meeste interactie op. Opvallend is dat video het vaakst gedeeld wordt.
Ongeveer even vaak als berichten waarbij gevraagd wordt of men het deelt.
De meeste reacties worden gegeven op foto-albums. Dat geeft wellicht een
vertekend beeld, omdat bij het aanvullen van een foto-album de oude reacties
blijven staan.

Twitter: Berichten met ingesloten video en een mention leveren de meeste
interactie op. Video wodt het vaakst gedeeld. Op een vraag/oproep wordt
het vaakst gereageerd. Video en mentions worden het vaakst toegevoegd aan
favorieten.
Opvallend is het verschil van interactie op nieuws op Facebook en Twitter. Dat
levert op Facebook het meeste interactie op terwijl het op Twitter wegzakt in
de middenmoot.

figuur 13 - Gemiddelde interactie op topberichten naar type facebook.

figuur 14 - Gemiddelde interactie op topberichten naar type twitter.
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Interactie topberichten ten opzichte van gemiddelde topberichten naar type
In figuur 15 en 16 zijn de getallen uit figuur 13 en 14 afgezet tegen de gemiddelde
interactie van topberichten. Deze berichten zijn allemaal uit de selectie van
meer dan 25% interactie dan gemiddeld. 100% is het gemiddelde.

figuur 15 - Interactie topberichten ten opzichte van gemiddelde berichten
naar type facebook
14

figuur 16 - Interactie topberichten ten opzichte van gemiddelde berichten
naar type twitter

Topberichten Twitter
Deze 10 berichten zijn geselecteerd uit de twitterberichten met meer dan
25% interactie dan gemiddeld. De ordening is op het absolute gemiddelde
van interactie. Dit is om te voorkomen dat niet representatieve topberichten
bovenaan verschijnen.1

2

@mijnkerkNL | dinsdag | 23:12 uur
Bedankt voor al jullie respons. Bekijk hier de hele lancering van de
internetkerk #mijnkerk nog eens: http://www.youtube.com/		
watch?v=IVJpujjCat4 …
0		
17		
1

@mijnkerkNL | donderdag | 10:13 uur
LOL: cartoon van @NUnl over #mijnkerk
RT Please pic.twitter.com/DlgPMflfmC
		1		18		2
1

https://twitter.com/mijnkerkNL/status/390737324394307584
		

1 Bij een gemiddelde van 0 wordt elk getal dat daarboven komt al heel erg hoog. Dat zou kunnen betekenen dat een

https://twitter.com/mijnkerkNL/status/390208475734618112
			
@mijnkerkNL |dinsdag | 21:02 uur
We zijn live: http://mijnkerk.nl/lancering/!
		0		9		1
https://twitter.com/mijnkerkNL/status/390175963176132608
3
@JozuaDordrecht | dinsdag | 14:26 uur
Als ik nou je mond dichttape? En jou aangeef bij de politie,dat 		
je fout zit? Kijk het filmpje: http://blenderbandfest.artstude.com
via @blenderbandfest
4
		1		9		0		
https://twitter.com/JozuaDordrecht/status/392612879129518080

bericht met twee retweets op nummer één terechtkomt.
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@gkupkn | zaterdag | 15.05 uur
		1		7		0
Gezocht meesters en juffen: Wij, als zondagsschool, zijn dringend
en met spoed op zoek naar meesters en juffen... http://dlvr.		
5
it/4CPMlV
https://twitter.com/gkupkn/status/394072204435931136

		
7

@mijnkerkNL | woensdag | 01:23 uur
		1		5		1
Animatie: wat is internetkerk #MijnKerk? https://www.youtube.
com/watch?v=88Gx9E0YApY …
6

@mijnkerkNL | donderdag | 09.40 uur
1
5		
1
LOL! Cartoon @NUnl over #mijnkerk http://www.nu.nl/de-jager/
#PKNnl

https://twitter.com/mijnkerkNL/status/390729037145849856
@Bethel | zondag | 17:19 uur
		0		6		0
Lintje voor dominee Orlando Bottenley bij ambtsjubileum 		
#drachtstercourant http://shar.es/E65mR via @sharethis
8
https://twitter.com/Bethel/status/389394981481226242

		
https://twitter.com/mijnkerkNL/status/390241640931016704
9

@Bethel | zondag | 18:52 uur
0		
6		
0
Vanavond vanaf 18.00 uur op Omrop Fryslan te zien en morgen
te horen: hier een voorproefje! http://www.omropfryslan.nl/nijs/
dumny-bottenbley-riddere …
https://twitter.com/Bethel/status/389418396938301440

16

@mijnkerkNL | dinsdag | 22:02 uur
		0		4		2
Schrijf, film fotografeer jouw eigen versie van Psalm 23 ( de Heer is
mijn herder’) voor #mijnkerk #doedinsdag http://mijnkerk.nl/
https://twitter.com/mijnkerkNL/status/392727795727486976
10

Topberichten Facebook
Deze 10 berichten zijn geselecteerd uit de facebookberichten met meer dan
25% interactie dan gemiddeld. De ordening is op het absolute gemiddelde
van interactie. Dit is om te voorkomen dat niet representatieve topberichten
bovenaan verschijnen. 2
vbgbethel | woensdag | 17:24 uur
		8		143		0				
1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151950332025928&set
=a.10151200047710928.493379.293286710927&type=1

2 Bij een gemiddelde van 0 wordt elk getal dat daarboven komt al heel erg hoog. Dat zou kunnen betekenen dat een
bericht met twee retweets op nummer één terechtkomt.
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vgbethel | zondag | 13:30 uur
		0		108		0
Naast alle bijzondere festiviteiten was er een extra grote verrassing
in de tweede ochtenddienst voor ds. Bottenbley. Burgemeester
Van Bekkum van de gemeente Smallingerland kwam onze voor
2
ganger een koninklijke onderscheiding opspelden! Zodra de foto’s
gereed zijn plaatsen we ze, dus houd onze pagina en website in de
gaten!

Mijnkerk | vrijdag | 15.00 uur

		39		34		3

4

Deze week regende het complimentjes en stroomden de likes
binnen (waarvoor dank!), maar of we nu overspoeld raken?
Misschien biedt de vrijdagmiddag-onderschrift-wedstrijd uitkomst.
Wie verzamelt de meeste duimpjes met een grappig of raak onder
schrift?

https://www.facebook.com/vbgbethel/posts/10151943650360928

Mijnkerk | dinsdag | 22.01 uur

		12		52		33

Geweldig mensen, bedankt voor jullie support! Bekijk hier de hele
lancering van internetkerk Mijn Kerk! http://youtu.be/IVJpujjCat4

3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661644797202072&set
=a.538976406135579.131239.484647548235132&type=1

https://www.facebook.com/Mijnkerk/posts/660514153981803

Mijnkerk | donderdag | 07.00 uur

		4		47		

Spreuk van de week... (BDG)

5

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664099690289916&
=a.538976406135579.131239.484647548235132&type=1
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vgbethel | zondag | 15:44 uur
		3		45		16

vgbethel | zondag | 16:12 uur
		0		45		11

8

6

https://www.facebook.com/vbgbethel/posts/10151943847215928

Mijnkerk | dinsdag | 11.25 uur
		9		31		21
Gisteravond waren we te zien op NL3 (http://nos.nl/op3/artikel
/562456-meer-tussen-hemel-en-aarde-de-internetkerk.html) en
vandaag in de Metro http://www.metronieuws.nl/nieuws/online7
naar-de-kerk-via-mijnkerk-nl/SrZmjo!tAp5AnB1GB2s/!
Vanavond om 20.00 uur gaan we de kerkdienst live streamen op
http://mijnkerk.nl/lancering/
Ook op een later moment kun je de dienst terugkijken. Maar live
meekijken en samen een kaars branden, thuis en online, is wel een
heel speciale belevenis. Dus zet je computer aan, pak een mooie
kaars en geniet een halfuur van prachtige muziek, mooie filmpjes
en gebeden en een unieke zegen.

https://www.facebook.com/vbgbethel/posts/10151943903565928

https://www.facebook.com/Mijnkerk/posts/660181234015095
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baptistengemeentesneek | dinsdag | 14:16 uur
		11		39		5
Op weg naar een nieuw Huis - verbouwing
ongeveer 2 maanden geleden bijgewerkt · Genomen in Selfhelp
weg 22, Sneek
9
Nu we eindelijk in ons gebouw mogen, gaan veel vrijwilligers 		
professioneel aan de slag om van dit bedrijfspand een heus 		
kerkgebouw te maken! Zie onze website voor nog meer foto’s: 		
http://tinyurl.com/
BGSverbouwing

4.2 Wat heeft het onderzoek voor inzichten, gegevens of informatie opgeleverd
Uit de interviews met social media-specialisten is gebleken dat de kerk in veel
opzichten niet anders is dan andere instellingen die zich op social media bevinden.
Hieronder volgt een bondige samenvatting.
Introductie experts
Menno Both @mennoboth
Directeur van Both Social. Zijn expertise over techniek en communicatie past
hij strategisch toe om marketingmogelijkheden digitaal te vervullen. Onderdeel
daarvan is het adviseren van bedrijven over de inzet van social media.
Michiel Holsheimer @Chielos
Eigenaar van Content Bridges. Adviseert, traint en ondersteunt organisaties op het
gebied van contentstrategie, contentmarketing -en optimalisatie. Weet als expert
welke content interactie oplevert en welke niet en waarom.

https://www.facebook.com/media/set/?set
=a.524254340969187.1073741834.418524011542221&type=1

baptistengemeentesneek | zondag | 16:18 uur
		11		39		5
Op weg naar een nieuw Huis - verbouwing
ongeveer 2 maanden geleden bijgewerkt · Genomen in Selfhelp
weg 22, Sneek
10
Nu we eindelijk in ons gebouw mogen, gaan veel vrijwilligers 		
professioneel aan de slag om van dit bedrijfspand een heus 		
kerkgebouw te maken! Zie onze website voor nog meer foto’s: 		
http://tinyurl.com/
BGSverbouwing

https://www.facebook.com/media/set/?set
=a.524254340969187.1073741834.418524011542221&type=1
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Interactie
Berichten die het meeste interactie opleveren zijn berichten die persoonlijk zijn
(Holsheimer). Berichten met alleen tekst werken slecht voor de interactie (Both,
Holsheimer). Gebruik foto’s van - het liefst bekende - mensen (Both). Humor en
controverse werken goed, maar het is onduidelijk of dat handig is voor kerken
(Both, Holsheimer).
Speel in op de actualiteit en plaats “groffe, grappige of geile” content. Dat werkt
het best.
Moment
De momenten rond eten en slapen zijn het best voor interactie: ‘s ochtends vroeg,
tussen de middag, aan het eind van de middag en ‘s avonds rond een uur of
negen a tien (Both, Holsheimer). Probeer berichten inhoudelijk logisch te posten.
Korte berichtjes ‘s ochtends, humor voor aan het eind van de (vrij)dag en links
naar langere content ‘s avonds, “Als mensen op de bank zitten met hun iPad.”
(Holsheimer).
In het weekend wil men luchtig nieuws. De interactie op Facebook is kwantitatief
groter.

Facebook en Twitter
Twitter is veel meer een nieuwsmedium dan Facebook (Both, Holsheimer). Twitter
is meer voor de snelle discussie rondom vers nieuws. Facebook is een intiemer en
persoonlijker medium. Op Twitter zoekt men naar informatie, op Facebook naar
contact.
Het afwisselen van het type bericht is noodzakelijk om interactie te blijven krijgen.
Mensen worden snel ergens zat van (Both).
Interactie op Twitter
Op Twitter zorgen nieuwtjes voor veel interactie. Alleen bij bekende mensen
werkt het om een losstaand bericht te plaatsen, vaak hebben berichten met veel
interactie een link. Dat werkt op Twitter beter dan een foto op video. Probeer het
bericht tussen de 70-100 karakters te houden, dan kunnen anderen er nog meer
bijzetten als ze het delen.
Twitter heeft kwalitatief hoge content en pittige meningen. Daarbij moeten
geplaatste berichten aansluiten. Een bericht kan op Twitter best herhaald worden,
omdat er zoveel geplaatst wordt. Plaats het dan wel op een ander tijdstip en
andere dag.

zijn meestal wel terughoudend.
Moment voor kerken
Een kerk kan het best een bericht plaatsen op zondagochtend, tenminste als er
een interactieve dienst is. De kerk heeft ongeveer dezelfde piekmomenten qua
interactie als anderen, plaats ook doordeweeks informatie. Mensen zoeken niet
alleen op zondag en willen niet alleen op zondag dingen lezen die ze interessant
vinden. “Er is geen maximum aan het aantal berichten, zo lang je maar relevant
bent” zegt Holsheimer.
Kansen voor kerken
Vraag open vragen aan mensen. Bijvoorbeeld wat God is. Gebruik om de paar
week een thema om informatie en inhoud af te kaderen. Mensen willen graag
houvast, niet dat het over alles gaat.
Post inspirerende quotes op zondag. Die mensen kunnen delen.

Interactie op Facebook
Op Facebook werken humor en medelijden goed. Probeer mensen (intellectueel)
te prikkelen. Wissel de berichten af, werk met verhoudingen (Both). De historie
van je bedrijf laten zien werkt ook goed.
Soort berichten voor kerken
Probeer open en eerlijk de discussie aan te gaan. Dat kan de kerk veel respect
opleveren. Vraag bijvoorbeeld naar wat mensen voor definitie hebben van God,
daar heeft iedereen wel een (andere) mening over. Weet wel dat ‘de waarheid’
niet meer bestaat voor mensen. Zaken zijn niet meer zwartwit.
Plaats controversiële berichten. Berichten waarvan mensen denken, dit kan niet.
Laat zien wat er gebeurt in de kerk. Dit kan de kerk een stuk dichterbij brengen.
Dat maakt de kerk menselijker. Deel ook mooie momenten van mensen in de kerk.
Bijvoorbeeld met foto’s.
Vraag maandag naar iets uit de dienst op zondag. Wees niet bang dat het uit de
hand loopt, de meeste mensen staan met profielfoto en naam op facebook, dus
21

5.

CONCLUSIES

Om een conclusie te kunnen trekken keren we terug naar de onderzoeksvraag: terwijl ze op Facebook vaak uitvoeriger besproken worden.
Wat zijn onderscheidende kenmerken van, door Protestantse kerkgemeentes*
geplaatste, Facebook- en Twitterberichten met 25% meer interactie (likes,
shares, retweets, favorites of reacties) dan het gemiddelde bericht van een
kerkgemeente; met meer dan één interactie; en wat is de verklaring daarvoor
volgens experts*?

Frequentie
Op Twitter is het aan te raden om een bericht meerdere keren te plaatsen,
zodat mensen grotere kans hebben om het bericht te zien.
De helft van de gemeten kerken plaatste geen of één bericht in twee weken.
Dat is weinig. Bedrijven zien het meeste resultaat bij 1 a 2 tweets per dag en 4
of 5 facebookberichten per week.

Er zijn verschillende conclusies te trekken naar aanleiding van de inventarisatie
van facebook- en twitterberichten.
Facebook
Een ideaal bericht op Facebook wordt zondag rond 16:00 geplaatst en meldt
Moment
met een video/foto een nieuwtje. Het liefst een verslag van iets wat net is
De experts gaven aan de de meeste interactie plaatsvind aan het begin van gebeurd. Humor doet het ook goed
de werkdag, rondom de lunchpauze, rond het avondeten en voor het slapen.
Uit de verzamelde kwantitatieve data blijkt globaal hetzelfde. De momenten Twitter
rondom slapen en eten leveren het meeste interactie.
Een ideaal bericht op Twitter wordt volgens onze kwantitatieve data dinsdag
rond 23:00 geplaatst. Dat is waarschijnlijk vertekend door de lancering en het
Inhoud
nieuws van Mijnkerk.nl , een tweede piek is rond 09:30 . Een goed bericht bevat
Video en foto’s zijn een goed middel om interactie aan te jagen. Net als nieuws. een mention en een link. Het liefst met een vraag of oproep. Korte berichten
Actualiteit werkt alleen goed als er echt iets te melden valt. Veel berichten in de kunnen het best ‘s ochtends, links naar langere content beter ‘s avonds.
groep van berichten met meer dan 25% interactie dan gemiddeld (topberichten)
zijn korte verslagjes van een activiteit of dienst. Ook aankondigingen kunnen Aanbevolen wordt om te kiezen voor Facebook. Daar vindt de meeste interactie
rekenen op veel interactie. Hoe groter, en nieuwswaardiger, de activiteit, hoe plaats.
groter de interactie.
Overige opvallendheden
Verschillen
Er zit een groot verschil in wanneer berichten geplaatst worden en wanneer
Op Facebook vindt absoluut meer interactie plaats dan op Twitter. Dat berichten het meeste interactie opleveren. Op Facebook worden veruit de
scheelt een ruime factor tien. Een like lijkt het meest makkelijk te geven. Op meeste berichten geplaatst op zaterdag, terwijl zondag de meeste interactie
Facebook blijven berichten langer zichtbaar, bij Twitter verdwijnen ze snel plaatsvind. Bij Twitter zijn deze dagen respectievelijk zondag en dinsdag. De
weer in de berichtenstroom. Twitter is meer gericht op nieuws, het lijkt op een dinsdag kan gekleurd zijn door de media-aandacht rondom de lancering van
massamedium. Terwijl Facebook een veel intiemer medium is om persoonlijke Mijnkerk.nl deze dag.
informatie te delen. Op Twitter kunnen berichten zich veel sneller verspreiden,
22

6.

AANBEVELINGEN

Welke aanbevelingen volgen uit het onderzoek voor de onderzoeksmethode
en voor vervolgonderzoek?
6.1 Aanbevelingen onderzoeksmethode
Het is van meerwaarde om naast een screenshot van een social media bericht
ook de tekst los op te opslaan. Tekst is beter te analyseren dan een plaatje. Zo
kunnen de woorden ook worden geanalyseerd. Dat was niet mogelijk in dit
onderzoek.
Daarnaast is het van belang om alle kenmerken van berichten te registreren.
Hiervoor zal een geautomatiseerd systeem moeten worden ontwikkeld dat
kenmerken kan kan detecteren.
6.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek
Social media is sterk groeiend en de gegevens uit dit onderzoek zullen snel
dateren. Door de snelle ontwikkelingen blijven vervolgonderzoeken van belang.
Een langere analyse dan twee weken zal ook een betrouwbaarder beeld geven
over de interactie op social media. Het is echter niet aan te raden om langer
dan twee weken handmatig berichten te verzamelen. Een geautomatiseerd
systeem dat facebook- en twittergegevens analyseert zou een uitkomst zijn.
Er is in dit onderzoek geen inzicht gekomen over hoeveel protestantse
kerkgemeentes Nederland telt en welk percentage daarvan een twitteren facebookaccount heeft. Om hier meer inzicht in te krijgen is een
vervolgonderzoek vereist.
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BIJLAGEN
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Bijlage I - Best cases

Dit nieuws werd al eerder vermeld op zondag 13 oktober om 13:30, maar toen
zonder afbeelding. Dit is het tweede bericht met de meeste interactie. Hoe
Dit bericht werd op woensdag 16 oktober om 17:24 geplaatst. Dit is het bericht groter en exclusiever het niews, hoe groter de interactie lijkt het. Daar kan
met de meeste interactie. Het is aan het eind van de middag geplaatst en geen vraag of video tegenop.
vermeld een nieuwsfeit met een foto. Ds. Orlando Bottenbley werd gehuldigd
met een koninklijke onderscheiding.

26

Dit was de tweet met de meeste interactie. Het bericht is van donderdag 17
oktober om 10:13. Het bericht vermeldt een afbeelding uit een nieuwsmedium
en bevat een mention van @NUnl inclusief verzoek om te delen. De tijd is niet
het meest optimaal, maar de grootte van het nieuwtje maakt veel goed. De
tweet is naar aanleiding van de lancering van internetkerk Mijnkerk.nl van de
dinsdag ervoor.

27

Dit bericht is van dinsdag 15 oktober 22:12 ‘s avonds. Dinsdag is de meest
populaire dag en 22:00 de meest populaire tijd voor interactie. Het bericht
vermeld een vers nieuwsfeit (de lancering van internetkerk Mijnkerk.nl ) en
bevat video van het evenement.
Wat is de conclusie met betrekking tot de onderzoeksmethode?
Deze manier van handmatig berichten verzamelen is een tijdrovende klus. Het
is aan te raden om een systeem te gebruiken dat automatisch de berichten
opslaat.
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Bijlage 2 - Interviews
Interview met Menno Both bij Both social
Vrijdag 3 januari 2014 17:00 uur
Algemene vragen
Welke berichten op social media zorgen voor veel interactie?
Menno zegt dat foto’s meeste interactie opleveren.
Vooral foto’s met mensen er op die aan het werk zijn en een actie neerzetten.
Op een foto zullen twee groepen mensen reageren. Groep 1 zijn de mensen
die de mensen op de foto niet kennen maar een ‘succes like’ toewensen. Groep
2 zijn kennissen van degene(n) op de foto en geven dus een ‘kennis like’.
Andere succes factoren zijn:
- Iets met humor of iets grappigs posten. Dat kan het beste aan het eind van de
dag rond 16uur - 16.30 uur als mensen niet meer zware kost in zich op kunnen
nemen.
- Over the top
- Iets grofs/geils/ of met seks benoemen
- Een spreuk / wijsheden/ quotes / inspirerende quotes
Bovengenoemde dingen werken versterkend in combinatie met een foto. Een
foto levert meer interatie op.

- Aan het eind van de werkdag (dan kan je iets met humor posten)
- Net na het avondeten
- Voor bedtijd rond 22 uur
In het weekend, vooral op zaterdag, willen mensen geen zakelijk nieuws zien.
Alleen als het heel luchtig is. De zaterdag is echt een dieptepunt.
Vergeet niet dat mensen altijd bij informatie kunnen.
Twitter en Facebook
Is er verschil in interactie op Facebook en Twitter?
Facebook is meer vragenstellen en snacken. De grappige content. Op Twitter
zitten meer mensen met een informatie behoefte. Maar ook een groep
jongeren dat met elkaar chat.

- Een facebookbericht tussen de 160 - 200 tekens geeft het beste resultaat.
- Een video wordt is niet zo’n sterke conversation starter als een foto. Zorg bij
een video in ieder geval voor een ‘catchy’ frame.
- Speel in op actualiteiten, iets dat nu ‘hot’ is.
- Soort bericht: met/zonder foto, vermelding van personen etc.

Wat zorgt voor veel interactie op Twitter?
Wissel Twitterberichten af. Werk met verhoudingen. Bijvoorbeeld 10
nieuwsberichten, 4 informatieve/commerciele berichten, 1 aanbieding. Bij
alles geldt; niet te veel van hetzelfde.
Als je een RT wilt moet je je bericht tussen de 70 en 100 karakters houden. Dan
kunnen andere mensen er meer bij zetten.
Twitter heeft een kwalitatief hoge content → relevante kranten artikelen in een
link.
Pittige meningen.
Post frequent. Twitter 2x per dag. Maar (haast) niet in het weekend. Dus 8-9
per week maximaal.
Wees niet bang om een bericht een keer te herhalen op Twitter. Maar kies daar
dan wel totaal verschillende tijden/uren voor. Eerst op maandag en dan vrijdag
2 weken later weer.

Wanneer kan je het best een bericht plaatsen als je veel interactie wilt? Denk
aan: dag, tijd, seizoen
Doe altijd eerst onderzoek naar je doelgroep. Wie is je doelgroep? Wanneer
is je doelgroep online? Meet dat. Meestal gelden de volgende tijden wanneer
mensen op social media zitten:
- ‘s Ochtends voor werktijd
- Net voor en na lunchtijd

Wat zorgt voor veel interactie op Facebook?
Wissel de berichten af, werk met verhoudingen.
5 berichten nieuwsberichten, 3 berichten met personen achter het bedrijf.
Koppel het nieuwtje aan een persoon.
- Maak de zin af
- Like & share
- Wie van de 3
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Mix de content, alles met mate.
(zie ook conversation starters die Menno opstuurde)
Post ongeveer 4-5 x per week.
De historie van je bedrijf laten zien werkt ook.

Interview met Michiel Holsheimer via Skype
Maandag 20-01-2014 09:00

Extra tip van Menno: mensen vinden het moeilijk om keuzes te maken.

Twitter en Facebook
Is er verschil in interactie op Facebook en Twitter?
Zaterdag- en zondagmorgen is de interactie laag. Zaterdag hebben mensen
geen tijd, zondagmiddag komt het pas weer op gang.

Algemene vragen
Welke berichten op social media zorgen voor veel interactie?
Kerk
Berichten die niet geautomatiseerd zijn. Berichten die persoonlijkheid spreken.
Welke (soort) berichten op social media zorgen voor veel interactie bij een kerk? Het liefst visuele berichten of teksten van mensen die zorgen voor controverse.
- Openheid. Hoe wordt een mis voorbereid?
Je moet aangezet worden tot interactie.
- Humanizing.
Foto’s werken beter dan video.
- Foto’tje van de doopouders posten
Berichten moeten iets over jezelf zeggen. Op je eigen niveau. Dit geldt niet
- Ondersteuning bij bijbelteksten
alleen voor personen, maar ook voor bedrijven. Je moet niet iets over anderen
- Live Tweets in de kerkdienst. Betrek mensen die thuis zijn
zeggen. Het gaat over menselijk contact.
- Vraag op maandag naar de dienst van afgelopen zondag
- Mensen staan met hun profielfoto op facebook, dus mensen zijn in hun Frequentie
reacties meestal wel terughoudend.
Frequentie maakt niet veel uit, zo lang het relevant is. Als je geen idee hebt
wat te plaatsen: niet doen. De kans dat je voorbij komt in een tijdlijn is steeds
Wanneer kan een kerk het best een bericht plaatsen om veel interactie te kleiner (door meer gebruikers), waardoor je minder aandacht krijgt. Je zult dus
krijgen?
wel zo nu en dan moeten posten.
Tijdens de dienst zelf op zondag.
Wanneer kan je het best een bericht plaatsen als je veel interactie wilt?
‘s Ochtends op het toilet lezen mensen snel even statusupdates. Dat moeten
Wat zijn mogelijkheden voor de kerk om interactie te krijgen op social media- geen lange artikelen zijn, maar korte statusupdates, bijvoorbeeld foto’s. s’
berichten?
Avonds kun je (links naar) langere verhalen plaatsen, voor op de iPad op de
Post inspirerende quotes op zondag.
bank.

Twitter is meer massamedia, wordt gebruikt als second screen. Is luchtiger. Op
twitter gaat het veel meer over autoriteit, actualiteit en gunfactor.
Facebook is intiemer, volgers (en getallen) zijn daar minder interessant, er
begint zo langzamerhand een aversie tegen facebook te ontstaan.
Op twitter zie je trouwens alle berichten, op Facebook wordt dat steeds minder.
Facebook werkt toe naar een betaalmodel om gezien te worden. Iedereen is
30

adverteerder.

Gesprekken aangaan over waar de kerk over moet gaan.
De kerk krijgt meer stem en moet niet alleen luisteren en zenden, maar ook
De interactie op facebook is kwantitatief groter. Je klikt ook wel eens op een terugpraten. Hier liggen kansen om je open te stellen.
bericht vanwege de persoon. Twitter zorgt sneller voor discussie. Het hangt Alleen tijdens de dienst is het gebruik beperkt.
ook heel erg van de content af hoeveel interactie je krijgt. Op twitter neemt iets Humor en controversiële berichten werken goed om interactie aan te jagen.
veel sneller een vlucht, facebook is meer reacties op de inhoud of discussie.
Iets waarvan je in eerste instantie denkt: dat kan niet.
Wat zorgt voor veel interactie op Facebook?
Humor en medelij. Op een krachtige manier intelligentie prikkelen. Gunfactor. Wanneer kan een kerk het best een bericht plaatsen om veel interactie te
De aandachtsoorlog op Facebook is eigenlijk een beetje zielig.
krijgen?
Niet op de zondagmorgen in ieder geval, of je moet de dienst interactief maken.
Wat zijn goede momenten?
De kerk heeft dezelfde piekmomenten als anderen. Je zoekt niet op een bepaald
‘Goed moment’ hangt heel erg van de campagne af. Michiel pakt er een moment naar een bepaald onderwerp. Dat gaat altijd door.
recente facebookcampagne voor een bekende voetballer bij. Foto’s waar hij Wat zijn mogelijkheden voor de kerk om interactie te krijgen op social mediaals held of vader werd neergezet deden het het beste. Vanaf 17:00 kwam de berichten?
interactie goed op gang met een piek om 21:00 . Dan worden berichten het Vragen wat God is (zie eerder)
meest bekeken. Foto’s krijgen het meeste organische interactie. De helft van Om de paar week een thema gebruiken, zodat je informatie kan afkaderen. Zo
deze foto’s heeft een link.
hebben mensen houvast (dan gaat het niet over alles.)
Rondom statusupdates met links vindt meer interactie plaats dan zonder. Je
kan het beste ongeveer twee keer per dag een bericht plaatsen.
Wat zorgt voor veel interactie op Twitter?
Nieuws of iets controversieels zorgt voor de meeste interactie. Op twitter
zorgen links voor meer interactie dan foto’s. Losse statusupdates werken alleen
bij bekende personen (qua interactie).
Wat zijn goede momenten?
‘s Ochtends werken korte berichten. ‘s Middags lopen mensen er nog eens
langs en ‘s avonds wordt twitter gebruikt als second screen voor actualiteiten.
Er wordt door een kleine groep (ca. 10%) content gemaakt. Op twitter is een
goede frequentie ongeveer 8 keer (?) per dag.
Kerk
Welke (soort) berichten op social media zorgen voor veel interactie bij een kerk?
Je zou kunnen vragen naar wat voor definitie mensen hebben bij het woord
God. Daar heeft iedereen wel een mening over. Je open en eerlijk opstellen
levert waarschijnlijk respect en reuring op, maar dat moet je wel durven. Om
de kerk mee te krijgen in deze tijd. Iedereen heeft een individuele mening.
Wel/niet bestaat niet meer.
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