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Hockeyvisie is bedoeld
voor iedereen die als opleider,
trainer en/of coach actief is
in de hockeysport binnen
tophockey, breedtehockey,
Jongste Jeugd en/of
technisch management.
In iedere artikelenreeks
worden visies gedeeld,
kanttekeningen geplaatst,
nieuwe ontwikkelingen
gemeld en wetenschappelijke
onderbouwing aangeboden.
Hockeyvisie is een uitgave
van de Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond (KNHB), is
onafhankelijk en wil alle
kennis die beschikbaar is op
het gebied van opleiden en
coachen met liefhebbers delen.

www.knhb.nl

De KNHB Academie biedt hockeyverenigingen
ondersteuning bij het ontwikkelen van het
technisch beleid en technisch kader. Daarbij
richt de KNHB Academie zich op drie pijlers:
deskundigheidsbevordering, verenigingsadvies
technisch beleid en opleidingen.
Meer informatie over de KNHB Academie
is te vinden op www.knhb.nl.
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Social media:
doordacht succes voor de club
Dat social media een meerwaarde zijn voor sportverenigingen, is voor de meeste hockeyverenigingen
geen nieuws meer. Toch verschillen de niveaus sterk waarop vooral Facebook en Twitter door de vereniging worden ingezet. Waar de ene club zoekende is hoe social media in algemene zin voor de club benut
kunnen worden, buigt de volgende club zich over hoe social media ingezet kunnen worden op teamniveau. En hoe gaan we om met de rol van de trainer en coach, online ongewenst gedrag en privacy
rondom fotografie? We gaan op zoek naar inzichten, richtlijnen en successen.
Door Martin van Berkel

Wie is Martin van Berkel?
Martin van Berkel is als communicatieadviseur bij Rotterdam Sportsupport
en oprichter van Clubbereik dagelijks
actief met communicatie en sportverenigingen. Hij schreef het Handboek
Social media voor sportverenigingen
en adviseert, met onder meer workshops, veel sportclubs op het gebied
van communicatie. Op de Facebookpagina van Clubbereik plaatsen Van
Berkel en diverse amateurverenigingen regelmatig inspirerende communicatievoorbeelden van sportverenigingen. Contact: Facebook.com/
clubbereik of Twitter @m_vanberkel.

Twee niveaus
Voor sportverenigingen zijn in hoofdlijnen
twee niveaus te onderscheiden waarop
social media ingezet kunnen worden. Het
eerste is het ‘corporate niveau’. Dit wil
zeggen dat de club social media-accounts
heeft die zij gebruikt voor haar algemene
communicatie. De afzender van berichten
is altijd de club, net zoals dat het geval is
bij een website, nieuwsbrief of clubblad.
De tweede manier waarop de club social
media kan inzetten, is op ‘groepsniveau’.

De meest voor de hand liggende groepen
zijn de spelende teams, maar ook voor
groepen vrijwilligers kunnen social media
uitkomst bieden.

Corporate Facebook en Twitter
De meest gebruikte manier van social
media-inzet voor de club is op corporate
niveau. Het populairste social mediaplatform, voor zowel sportverenigingen
als Nederlanders in het algemeen (circa
acht miljoen), is Facebook. Dit platform
leent zich uitstekend om de club letterlijk in beeld te brengen. Enerzijds wordt
op de Facebook-pagina het algemene
nieuws gecommuniceerd (vaak met een
link naar de website voor uitgebreidere
informatie), maar nog belangrijker is
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Traditionele
communicatie
gaat over hard
nieuws, social
media over sfeer,
actualiteit en
leuk
om met Facebook de sfeer van de club
over te brengen. Met foto’s, video’s en
korte teksten komen allerlei elementen
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binnen de communicatie van de vereniging gebeurt, verdient een melding op het
Twitter-account van de club. Of dit nu
een nieuw websitebericht, de verzending
van de nieuwe nieuwsbrief of een nieuw
Facebook-fotoalbum betreft. Het bereik
van de communicatie wordt op deze manier altijd versterkt.

Corporate social media: één afzender, meerdere beheerders

van de club aan bod; van een actiefoto
van een C3-speler tot een vol clubhuis
en van een actieve vrijwilliger tot een
creatief sponsorbericht. In tegenstelling
tot de traditionele communicatie, waar
berichten altijd ‘hard nieuws’ waren, is de
berichtgeving op Facebook voornamelijk
gericht op sfeer, actualiteit en op leuk.
Het platform dat na Facebook het meeste
door sportclubs wordt gebruikt, is Twitter. Ook op dit platform gaat het om korte
berichten die vaak gepaard gaan met een
link naar een foto, video of website.

What’s App is
zeer geschikt
voor interne
groepscommunicatie

Verschil Twitter met Facebook
Voor een deel van de inhoud van de verenigingsberichten heeft Twitter overlap
met Facebook. Voor twee typen berichten is Twitter absoluut een toegevoegde
waarde.
Als eerste de ‘real time communicatie’;
je communiceert iets op het moment
dat het gebeurt. Twitter is met zijn korte
berichten een bijzonder snel medium,
waarop het - in tegenstelling tot Facebook - totaal niet ongebruikelijk is dat één
afzender veel tweets per dag verspreidt.
Het is niet voor niets dat dit social mediaplatform voor journalisten met afstand
het populairst is. Voor hockeyverenigingen is Twitter onder meer geschikt voor
het communiceren van tussenstanden,
uitslagen en verslaglegging van bijzondere evenementen en bijeenkomsten.
Het tweede type bericht waarmee Twitter een onderscheidende waarde kan
hebben voor de club, is de inzet als ‘olie
in de clubcommunicatie’. Alles wat er
3

Clubs die erin willen slagen écht ‘het
verhaal’ van de club in beeld te brengen, kunnen dit niet af met slechts één
of twee beheerders. Het past ook in
de geest van social media, waar alles
draait om delen, om dit niet te willen.
Er zijn binnen een hockeyvereniging
doorgaans verschillende personen die
communicatief vaardig zijn en voor wie
het gebruik van social media kinderspel
is. Wanneer de club meerdere personen
heeft die regelmatig over de diversiteit
van de club foto’s, video’s en korte berichten plaatsen, is niemand er veel tijd
aan kwijt. De club wordt breed in beeld
gebracht en de social media-platforms
blijven automatisch actueel. Wel is het
belangrijk dat één of twee personen het
‘social media-wiel van de club’ aan het
draaien brengen en vooral ook houden.

Kernvragen voor inrichten
gedeeld beheer
• Wat willen we als club uitstralen?
(wat zijn onze kernwaarden?)
• Wie plaatst over welke onderwerpen, activiteiten, et cetera?
• Wat plaatsen we absoluut niet?
• Wie reageert bij vragen via social
media?
• Wie is eindverantwoordelijk voor de
inhoud en stuurt bij waar nodig?
• Hoe vaak houden de beheerders
fysiek overleg om de voortgang,
ideeën, et cetera te bespreken?

3b

HockeyVISIE
Oktober 2013

Social media: doordacht succes voor de club

het bestuur mist dan eenvoudige kansen
om belangrijke boodschappen snel en
naar veel personen te communiceren.
Ook is het een risico; als het social mediaplatform onwenselijk wordt ingezet, zullen de ogen gericht zijn op het bestuur.
Voor social media-platforms op team
niveau is het voor bestuursleden ondoenlijk om op ieder platform aangesloten
te zijn. Dat geldt niet voor trainers en/of
coaches. Wanneer een team een middel
inzet voor onderlinge communicatie, kan
een trainer of coach, die onderdeel is van
dit team, niet ontbreken. Zij dienen er
dus zelf voor te zorgen dat zij zijn aangesloten bij deze communicatiegroep. Of
nog beter: als er nog niets bestaat voor
onderlinge communicatie, kan de trainer
of coach zelf het initiatief nemen om dit
op te (laten) starten.

Goede richtlijnen en afspraken zijn daarbij onontbeerlijk.

Interne of externe doelen?
Er zijn diverse manieren om social media
te benutten voor groepscommunicatie.
Om te bepalen welke manier het beste bij
een groep past, is allereerst belangrijk om
het doel goed voor ogen te hebben. Wil de
groep social media benutten om te communiceren richting de groepsleden én
externen? Of is het louter bedoeld voor
intern gebruik? Wanneer zowel interne
als externe doelgroepen bereikt moeten
worden, zijn een aparte Facebook-pagina
of een apart Twitter-account voor deze
groep een optie. Deze accounts kunnen
op dezelfde manier worden ingezet als de
corporate social media-accounts, maar
dan zal de communicatie voornamelijk
teamgerelateerde onderwerpen betreffen,
zoals foto’s, verslagen, oproepen en andere berichtgeving over het team.
Wanneer de groepscommunicatie alleen
voor intern gebruik bedoeld is, dan is

een Facebook-groep een goede optie.
Voor een groep kan worden ingesteld
dat deze besloten of geheim is, zodat
alle informatie alleen zichtbaar is voor
de groepsleden. Binnen een groep communiceert iedereen vanuit zijn eigen persoon. Niet de club, maar de groepsleden
zijn dus de afzenders van de berichten.
Naast een Facebook-groep kan ook een
What’s App-groep zeer geschikt zijn voor
interne groepscommunicatie. Deze app
voor smartphones wordt bij verenigingen
steeds vaker benut voor interne afstemming binnen teams, commissies en andere groepen.

Aansluiting van bestuur, trainer of
coach
Het lijkt een open deur om te stellen dat
bestuursleden aangesloten dienen te
zijn op de corporate accounts van een
vereniging. Helaas is dit nog niet altijd
het geval. Het gebeurt meer dan eens dat
bestuursleden niet weten dat voor de
club een corporate Facebook- of Twitteraccount zijn aangemaakt. Zonde, want
4

Ieder team een eigen
Twitter-account
Eén van de clubs die in Nederland het
verst gaat met de inzet van Twitter,
is voetbalvereniging Jodan Boys
uit Gouda. Voor alle elftallen is daar
een Twitter-account aangemaakt.
Van de elftalleiders wordt verwacht
dat zij het account gaan beheren om
berichten te zenden aan hun spelers.
De actie komt voort uit goed bevallen
ervaringen met enkele teams die op
eigen initiatief Twitter op deze manier
gebruiken. De club communiceert
dat alle accounts ‘eigendom’ zijn
van Jodan Boys. De voetbalclub is in
maart 2013 gestart met deze communicatievorm. Het succes is wisselend:
enkele accounts zijn levendig en hebben enkele tientallen volgers, andere
accounts zijn nog zonder tweets en
volgers.
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Ongewenste aanwezigheid?
Het kan voorkomen dat teamleden de
aanwezigheid van een trainer of coach
onwenselijk vinden. Wat doe je dan? Uiteraard onderneemt de coach in eerste
instantie enkele overtuigingspogingen
die de teamleden doen inzien dat het
ongepast is de trainer of coach buiten het
team te sluiten, wat in real life ook niet
bij het team gebeurt. Wanneer deze pogingen geen effect sorteren, luidt het advies:
loslaten. Blijkbaar verstoort de aanwezigheid van een trainer of coach eerder de
onderlinge online communicatie dan dat
zijn aanwezigheid wordt ervaren als een
meerwaarde. Wel is het goed om aan te
geven dat de teamleden, in het bijzonder
de aanvoerder, de trainer of coach informeren wanneer er sprake is van gedrag
dat het groepsproces kan verstoren.

Omgaan met ongewenst gedrag
Op social media-platforms voor teams,
maar ook op het corporate account van de
club en buiten de clubplatforms, kan ongewenst gedrag van leden, ouders en andere
personen plaatsvinden. Ongewenst online
gedrag kan bijvoorbeeld ongeoorloofd taalgebruik, pesten en het plaatsen van ongewenste foto’s betreffen. Het is noodzakelijk
om hier als club alert en assertief mee om
te gaan. Want niet alleen het individueel
welbevinden van jouw leden, maar ook het
imago van de club staat op het spel.
De manier waarop de club handelt bij
ongewenst online gedrag, is enerzijds
afhankelijk van de mate van het ongewenste gedrag. Een veelgebruikt scheldwoord in een algemene opmerking is

Trainer of coach
heeft óók een rol
om online het
groepsproces te
bewaken

immers iets anders dan schelden richting
specifieke personen met ernstige ziekten.
Ook de omgeving waarin het ongewenste
gedrag plaatsvindt, is bepalend voor de
manier waarop de vereniging ermee omgaat. Wanneer dit gebeurt op een social
media-platform van de vereniging, zoals
de Facebook-pagina van de club, is doorgaans een scherpere reactie wenselijk
dan dat een lid dit op zijn persoonlijke
Twitter-account doet.
Ongeacht de mate van het ongewenste
gedrag of de omgeving waarin dit plaatsvindt, moeten de normen en waarden van
de vereniging sturend zijn om te bepalen
wanneer en hoe een club optreedt. In het
kader ‘Maatregelen ongewenst online
gedrag’ staat benoemd hoe een vereniging
hiermee om kan gaan.

24 uurs monitoring?
De vereniging heeft verantwoordelijkheid
voor haar leden en communicatiemidde5

len. Dit betekent echter niet dat we
van de vereniging een tweede OPTA de ‘waakhond’ die in Nederland streng
toeziet op de naleving van de wet- en
regelgeving op het gebied van telecommunicatie - moeten maken, die op alle
social media-activiteiten van de leden
toeziet. Integendeel. Wel dienen de be-
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Maatregelen ongewenst
online gedrag
Wanneer leden of andere doelgroepen zich schuldig maken aan
ongewenst online gedrag, zijn er
verschillende manieren om hiermee
om te gaan. De mate van ongewenst
gedrag, de omgeving waarin dit
plaatsvindt, de normen en waarden
van de club en de voorgeschiedenis met de schuldige bepalen welke
maatregelen de club uiteindelijk kiest:
•	Treed altijd op wanneer het welbevinden van leden, het teamproces
of het imago van de club op het spel
staat.
•	Verwijder (indien nodig en mogelijk) het aanstootgevende bericht.
•	Plaats, indien je het aanstootgevende bericht niet kunt verwijderen,
altijd een reactie op het bericht
waarin je aangeeft het bericht niet
te tolereren en dat de club een
vervolgactie onderneemt.
•	Maak van online offline: voer de
discussie niet (alleen) op internet,
maar confronteer de schuldige in
een persoonlijk gesprek.
•	Bepaal of een trainer of coach deze
actie verricht of dat dit officieel
vanuit het bestuur of een normenen waardencommissie gebeurt.
•	Geef afhankelijk van de aanstootgevendheid van het bericht een
waarschuwing of sanctie.
•	Deel bij herhaling sowieso sancties
uit (vergelijkbaar met sancties die
de club hanteert met offline wangedrag).
•	Betrek ouders erbij indien het wangedrag plaatsvindt door jongeren.
•	Maak print screens indien
dossieropbouw nodig is.

heerders van de social media-platforms te
monitoren wat er op de platforms van de
hockeyclub gebeurt. Ook is het belangrijk

dat zij de weg binnen de club weten te
vinden wanneer er sprake is van escalaties. Afspraken over wie, hoe en hoe vaak
monitoring gewenst is én over interne
afstemming zijn daarom belangrijk.

Social media
en hockeyverenigingen: gemaakt
voor elkaar

social media onder meer bijdragen aan
een groter bereik, gevarieerdere en leukere berichtgeving, meer betrokkenheid
én een goed imago. Bovendien verandert
het communicatielandschap dusdanig dat
leden en andere doelgroepen in steeds
meer gevallen het beste bereikt worden
via social media. Wil de club zoveel mogelijk gegarandeerd zijn van positieve
resultaten met social media, dan zijn
goede organisatorische afspraken, zeker
op lange termijn, één van de belangrijkste
succesfactoren.

Groter bereik en goed imago
Hoewel in dit artikel enkele keerzijden
van social media zijn benoemd, is het
van belang om te realiseren dat de inzet
van social media in 95% van de gevallen
positief resultaat zal opleveren. Het sociale karakter van zowel een hockeyclub
als social media, maakt dat beide voor
elkaar gemaakt zijn. Tel daarbij op dat
6

Zuinig zijn op
imago club en
welbevinden
leden
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Een elftal tips voor Facebook
& Twitter
1 Wees relevant en waardevol
Mensen volgen je vanwege de inhoud die
je plaatst. Streef ernaar dat je content relevant en waardevol is voor je doelgroepen.
2 Breng de hele club in beeld
Plaats berichten en foto’s van selectiespelers tot jeugdige recreanten en van
vrijwilligers tot sponsoren. Dat geeft de
variatie van je club weer én maakt het
social media-account van de club voor
meerdere personen interessanter om te
volgen of te ‘liken’.
3 Volg je beoogde volgers (Twitter)
Wanneer je iemand volgt, ontvangt die
persoon hier een melding van. Grote
kans dat de mensen die betrokken zijn bij
de hockeyclub (of een team) terug gaan
volgen.

Hoe zit het nou met foto’s?
Sportverenigingen, foto’s en social
media. Weinig clubs beheersen de
precieze kennis over wat wel en niet is
toegestaan. Als we de communicatieactiviteiten van de sportverenigingen
zouden toetsen aan de Nederlandse
privacywet, kunnen we concluderen
dat het overgrote merendeel van
de verenigingen verkeerd handelt.
Volgens de strenge wet maakt een
vereniging zich schuldig aan een
‘verwerking van gevoelige persoonsgegevens’ wanneer de vereniging een
foto met sporters herkenbaar in beeld
op bijvoorbeeld haar website of social
media-platform plaatst. Naar de letter
van de privacywet mogen foto’s alleen
geplaatst worden als alle daarop afgebeelde personen daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Een club
zou ook moeten kunnen aantonen dat
deze toestemming verkregen is.

Als de exacte letter van de wet gevolgd zou worden, zou het voeren van
goede communicatie, met name via
social media, voor een sportvereniging een vrijwel ondoenlijke opdracht
zijn. Gelukkig is de realiteit genuanceerder. Bij de beoordeling van individuele gevallen rondom ‘verwerking
van gevoelige persoonsgegevens’
wordt bekeken in hoeverre er sprake
is van zorgvuldigheid en proportionaliteit. In praktijk betekent dit dat
verenigingen er goed aan doen om bij
iedere plaatsing van foto’s (en andere
berichten) na te gaan welke persoonsgegevens geplaatst worden en of
dat gepast is. Als iemand vervolgens
bezwaar maakt tegen de publicatie
van zijn naam, foto of andere persoonsgegevens is het verstandig daar
correct naar te handelen. Wie zich aan
die basisregels houdt, zal niet snel in
de privacyrechterlijke problemen komen, want in Nederland wordt zelden
opgetreden tegen goedwillende twit-

7

teraars en soortgelijke communicatieenthousiastelingen.
Tip: goedkeuring op aanmeldformulier
Voor clubs die hun privacygevoelige
zaken voor fotografie goed op orde
willen hebben, is de beste tip om op
het aanmeldformulier een vraag te
verwerken voor goedkeuring voor het
plaatsen van - uiteraard fatsoenlijke foto’s. Om zoveel mogelijk positieve
antwoorden te verkrijgen, is het zinvol
als de club deze vraag vooraf laat
gaan met een enthousiasmerende,
verklarende tekst over de belangrijke
meerwaarde van leuke, aantrekkelijke
fotografie voor de club.

Noot: voor deze tekst is informatie geput uit
het artikel ‘Sport 2.0 en het privacyrecht’ van
Mr. W. Seinen in het ‘Tijdschrift voor Sport en
Recht 2013-1’.
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4 Vraag om retweets
Is het belangrijk dat een tweet of Facebook-bericht een groot bereik krijgt?
Vraag dan eens om een deelactie, bijvoorbeeld door RT = fijn of Please RT. Onderzoek op Twitter wijst uit dat berichten
vier keer vaker gedeeld worden als er
expliciet om retweets wordt gevraagd.
Wees hier wel selectief in en doe dit niet
te vaak.
5 Deel het beheer
Doe het beheer van social media vooral
niet alleen. Zoek binnen de club mensen
op die kort op interessante onderwerpen
zitten en laat hen de clubaccounts mede
beheren. Maak wel afspraken over wie
wat doet.
6 Afspraken monitoring
Gebruik social media niet alleen voor het
verzenden van berichten. Bekijk ook wat
anderen over of aan de club melden en
reageer hierop. Spreek duidelijk af wie
binnen de club verantwoordelijk zijn voor
monitoring.

7 Accounts overal zichtbaar
Er mag geen onduidelijkheid bestaan dat
de club actief is met social media. Plaats
op de website – liefst bovenaan – de iconen
van de platforms waarop de club actief is.
Plaats een Twitter- en/of Facebook-feed
op de site en plaats ook in andere communicatiemiddelen vaste promotie-uitingen
voor de social media-platforms.
8 Content ook buiten platforms
Laat de inhoud die in de social mediaplatforms van de club wordt geplaatst óók
zien in andere communicatiemiddelen.
Bijvoorbeeld de meest gelikete foto van
de laatste periode of een bijzonder bericht
dat extra aandacht verdient.
9 Geen automatische koppelingen
Koppel de website en social media-platforms niet automatisch aan elkaar. De
berichten worden minder fraai weergegeven en platforms worden teveel hetzelfde.
Benut de kracht van ieder platform en
besteed dan liever enkele minuten extra
aan social media-platforms.

10 Volledig profiel
Zorg dat de profielinformatie van de club
volledig is ingevuld. Plaats een logo, een
goed sfeerbeeld (headerfoto) en zorg
voor korte, sterke teksten.
11 Volg andere clubs
Veel clubs zijn actief met social media.
Zij hebben interessante voorbeelden hoe
social media benut kunnen worden. Volg
andere clubs en ‘leen’ goede ideeën. Ook
op Facebook.com/clubbereik worden
inspirerende voorbeelden geplaatst.

Streef naar
relevante en
waardevolle
content
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