
1 
 

Maak Pax Kinderhulp 'sociaal' op sociale 

media 
 

Meer bekendheid, is meer kinderen helpen! 

 

Hoe beter Pax Kinderhulp bekend is onder een grote groep mensen, hoe meer mensen na 

zullen denken over gastouderschap en hoe meer mensen het ook daadwerkelijk ooit gaan 

doen. 

 

Klinkt heel simpel en dat is het ook!  

 

Wat kan ik doen? 

Pax Kinderhulp is al actief op Facebook en 

Twitter. Help ons om meer volgers te krijgen. 

Je helpt Pax Kinderhulp enorm door enkele 

simpele acties. 

 

 

Facebook 

Like Pax Kinderhulp 
Ga naar de volgende link: www.facebook.com/PaxKinderhulp, of typ in de zoekbalk op 

Facebook 'Pax Kinderhulp in'. Klik op de 'Vind ik leuk' button.  

 

Sommige actiegroepen hebben ook een eigen Facebook. Ook die kun je 'liken' zodat zij meer 

volgers krijgen. Typ Pax Kinderhulp in en je ziet vanzelf actieve groepen. Enkele voorbeelden: 

Pax Kinderhulp Eemnes, Duiven-Westervoort, Roemenië, Amersfoort e.o., Utrecht e.o. en 

Apeldoorn e.o. 

Deel de pagina van Pax Kinderhulp 
Druk rechtsboven op de button met drie bolletjes of op meer. Kies vervolgens voor de optie 

'Deel'. Op die manier maak je de pagina van Pax Kinderhulp bekend onder jouw vrienden op 

Facebook. Er verschijnt een pop-up scherm. Voeg een persoonlijk berichtje toe om nog meer 

vrienden aan te spreken.  

Voorbeeld: "Beste Facebook-vrienden, 

willen jullie de pagina van Pax Kinderhulp 

liken? Zo helpen we samen nog meer 

kinderen aan een onbezorgde vakantie! Je 

mag hem zelf ook delen!".   

Voor meer bereik kun je er ook voor 

kiezen om je bericht ‘openbaar’ te posten. 

Klik op de button onderin en verander 

‘vrienden’ in ‘Openbaar’. Je helpt zo om 

de bekendheid van Pax Kinderhulp nog 

meer te vergroten.  

https://www.facebook.com/PaxKinderhulp
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Nodig jouw 

vrienden uit de 

pagina te liken 
Aan de rechterzijde van de 

pagina, kun je jouw vrienden 

heel eenvoudig uitnodigen om de 

pagina te liken door te klikken 

op 'Vrienden uitnodigen om deze 

pagina leuk te vinden'. Klik 

vervolgens op de knop 

'uitnodigen' achter de namen 

van de vrienden die jij wilt 

uitnodigen om Pax Kinderhulp 

leuk te vinden.   

Like/ Reageer op berichten 

van Pax Kinderhulp 
Jouw reactie op een bericht van Pax 

Kinderhulp, ook wel 'post' genoemd, is 

zichtbaar bij (een gedeelte van) jouw 

vrienden. Daarmee help je dus om de 

bereikbaarheid van Pax Kinderhulp te 

vergroten. Hoe vaker ze Pax Kinderhulp 

voorbij zien komen, hoe beter dat 'blijft 

hangen'. Help dus mee door op 'Vind ik leuk' 

te klikken of door jouw reactie onder een 

bericht te plaatsen. 

Deel berichten van Pax 

Kinderhulp 
Klik op 'delen' onder een bericht om dit 

bericht verder te verspreiden naar jouw 

vrienden. Ook al hebben zij Pax Kinderhulp 

niet geliket, ze kunnen het bericht nu toch 

lezen! Hartstikke goed dus om leuk en 

interessant nieuws verder te verspreiden en wie weet liken ook zij de pagina daarna! 

Maak je eigen Pax Kinderhulp bericht 
De leukste berichten om te lezen op Facebook, zijn de persoonlijke berichten. Berichten 

geschreven vanuit jou! Heb jij iets leuks of bijzonders meegemaakt of wil je gewoon wat 

aandacht voor Pax Kinderhulp vragen? Doe dat dan via een eigen bericht op Facebook. Je 

berichtje kan over van alles gaan: van de aankomst van gastkinderen, tot de gezellige 

picknick, een succesvolle evaluatieavond, een leuke inzamelingsactie of gewoon een leuke 

ervaring van jou als medewerker of gastouder.    
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Vooral foto's spreken erg aan en zorgen dus voor extra veel aandacht voor jouw bericht. 

Let op: vanwege de privacy van onze gastkinderen is het niet toegestaan zomaar 

foto's op sociale media plaatsen. Zorg dat de gastkinderen onherkenbaar zijn of 

plaats foto's van grotere groepen of grotere afstand.  

'Tag' Pax Kinderhulp in jouw bericht 
Wil je dat jouw bericht ook zichtbaar is buiten je eigen vriendenkring? 'Tag' Pax Kinderhulp 

dan in jouw foto of in jouw bericht. Je hangt er dan als het ware een 'labeltje' aan, met de 

naam van Pax Kinderhulp. Zo kunnen volgers van Pax Kinderhulp jouw bericht ook zien en 

kunnen jouw vrienden gemakkelijk doorklikken naar de pagina van Pax Kinderhulp.  

Je doet dit door @paxkinderhulp in je bericht te typen. Wanneer je @Pax intypt, zul je al snel 

een menu zien, klik dan Pax Kinderhulp aan. Klik vervolgens rechtsonder op 'plaatsen'.  

 

 

Voor nog meer likes kunnen 

berichten openbaar gedeeld 

worden in plaats van alleen 

met vrienden. Dit doe je door 

het blokje rechts onderin met 

‘Vrienden’ open te klikken en 

vervolgens op ‘openbaar’ te 

klikken. Alleen dit bericht 

wordt nu openbaar getoond.  



4 
 

Twitter  

Volg Pax Kinderhulp 
Ga naar de volgende link: www.twitter.com/PaxKinderhulp, of typ in de zoekbalk op Twitter 

'Pax Kinderhulp in'. Klik op de 'Volgen' button rechts boven op je scherm.  

Like een tweet van Pax 

Kinderhulp 
Op Twitter kun je, net als op 

Facebook, berichten 'liken'. Dit doe je 

door op het hartje onder een tweet te 

klikken. Dit kleurt dan rood. Wanneer 

een bericht populair is onder volgers 

van Pax Kinderhulp, kan het op die 

manier ook getoond worden aan niet-

volgers. Hiermee vergroten we ons 

bereik. Dus 'liken' die tweets! 

Deel: 'Retweet' 
Een van de belangrijkste functies 

waarmee jij het bereik van Pax 

Kinderhulp via Twitter kunt vergroten 

is de optie 'retweet'. 'Retweeten' is het 

verder sturen, oftewel doorsturen, van 

een bericht gemaakt door Pax 

Kinderhulp. Klik hiervoor op het 

icoontje naast het hartje , er 

verschijnt dan een pop-up scherm. Retweeten kan namelijk op verschillende manieren. Je 

kunt het bericht allereerst simpelweg doorsturen. Je voegt dan niets toe aan het bericht en 

klikt op de blauwe knop 'Retweeten'. Wil je jouw persoonlijke bericht of commentaar 

toevoegen? Vul dan in het witte invulveld je tekst in en klik vervolgens op Retweet. Een 

persoonlijk bericht spreekt meer aan bij jouw volgers en wordt dus altijd aangeraden! 

  

https://www.facebook.com/PaxKinderhulp
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Maak je eigen Pax Kinderhulp bericht 
De leukste berichten om te lezen, zijn de persoonlijke berichten. Berichten geschreven vanuit 

jou! Heb jij iets leuks of bijzonders meegemaakt of wil je gewoon wat aandacht voor Pax 

Kinderhulp vragen, maak dan je eigen bericht op Twitter. Dit doe je door rechts boven op het 

blauw icoontje te klikken waarin 'Tweeten' staat. Er opent zich dan wederom een pop-up 

scherm, waarin je jouw bericht kunt typen. Voeg een foto toe om je bericht aantrekkelijker te 

maken. Let op: Twitter wil alleen korte berichten, je hebt maximaal 140 tekens voor jouw 

bericht!  

  

'Tag' Pax Kinderhulp in jouw bericht 
Wil je dat jouw bericht ook zichtbaar is buiten je eigen vriendenkring? 'Tag' Pax Kinderhulp 

dan in jouw foto of in jouw bericht. Je hangt er dan als het ware een 'labeltje' aan, met de 

naam van Pax Kinderhulp. Zo kunnen volgers van Pax Kinderhulp jouw bericht ook zien en 

kunnen jouw vrienden gemakkelijk doorklikken naar de pagina van Pax Kinderhulp.  

Je doet dit door @paxkinderhulp in je bericht te typen. Wanneer je @Pax intypt, zul je al snel 

een menu zien, klik dan Pax Kinderhulp aan. Je kunt de naam van Pax Kinderhulp op elke 

plaats in de zin gebruiken. Zie het voorbeeld hieronder. Klik vervolgens rechtsonder op 

'Tweeten'.  

 

Vindbaar zijn door hashtags (#) 

Voeg hekjes, oftewel hashtags (#), toe om vindbaar te zijn op belangrijke zoektermen. Door 

hashtags te gebruiken vergroot je de kans dat je tweets gevonden worden door twitteraars 

die zich ook bezig houden met dit onderwerp. Een hashtag is vaak gewoon het onderwerp 

zelf, of een afkorting van een onderwerp of evenement. Je kunt zoeken op een onderwerp om 

te kijken welke hashtags daarvoor gebruikt worden. Het is ook mogelijk om hashtags te 

volgen via twitter. Hartstikke handig dus om ons bereik nog meer te vergroten! Enkele 
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voorbeelden kunnen zijn: #gastouder, #vakantieouder, #vrijwilliger, #doneren en 

#kinderhulp. 

Tweets beantwoorden 
Naast retweeten en liken, kun je een bericht ook beantwoorden. Je geeft dan jouw reactie op 

een bericht richting de maker van dat bericht. Het originele bericht wordt hierbij, in 

tegenstelling tot bij retweeten, niet toegevoegd aan jouw reactie. Het heeft daarnaast een 

beperkt bereik, omdat jouw reactie specifiek gericht is aan een bepaalde persoon of 

organisatie. Retweeten heeft daarom de voorkeur! 

 

Wat kan ik nog meer doen? 

Zet Pax Kinderhulp in je e-mailhandtekening 
Ook vanuit je e-mailaccount kun je helpen meer volgers en likes te krijgen op onze 

verschillende sociale media. Heb jij een standaard handtekening onderaan iedere mail? Voeg 

daarin dan een of meerdere van de volgende links toe: www.paxkinderhulp.nl, 

www.facebook.com/PaxKinderhulp en www.twitter.com/paxkinderhulp. Zo draag jij uit dat je 

je actief inzet voor Pax Kinderhulp en zorg je voor bezoekers aan onze verschillende kanalen.  

Wil je weten hoe je in jouw e-mailprogramma een standaard handtekening toevoegt aan je e-

mail? Google dan op 'e-mail handtekening toevoegen + [jouw e-mailprogramma]', je zult hier 

een beknopte handleiding kunnen vinden.  

LinkedIn: geef aan dat je actief bent voor Pax Kinderhulp 
Ook via Linkedin kun je Pax Kinderhulp helpen aan meer bekendheid. Voeg Pax Kinderhulp 

toe onder jouw werkervaring als vrijwilliger. Naast dat het Pax Kinderhulp helpt aan meer 

bekendheid bij al jouw connecties, staat het ook nog eens heel goed op jouw profiel! Vergeet 

hierbij niet een link toe te voegen naar onze website: www.paxkinderhulp.nl.  

 

 

 

 

 

 

Namens de ComCom, bedankt voor jouw hulp bij het vergroten van de bekendheid van          

Pax Kinderhulp! 

Heb je vragen of opmerkingen op deze korte handleiding? Mail dan naar 

info@paxkinderhulp.nl, dan krijg je zo snel mogelijk een reactie! 


