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OVER MIJ

Ik ben Jacco Vlastuin,  26 jaar oud en online campaigner bij EEN. Mijn passies zijn: voetbal, muziek, koken en online dingetjes. Mensen noemen mij creatief en pragmatisch.
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PASSIES
VOETBAL

MUZIEK
KOKEN

ONLINE
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PRAGMATISCH

Ik ben Jacco Vlastuin,  26 jaar oud en online campaigner bij EEN. Mijn passies zijn: voetbal, muziek, koken en online dingetjes. Mensen noemen mij creatief en pragmatisch.



WAT IK DOE

Vroeger was ik accountmanager bij 2 reclamebureaus en ben in de online projecten gerold. Ik heb me gespecialiseerd in het snijvlak tussen vorm en inhoud van online communicatie. Mijn werk is slim nadenken over 
online communicatie en social media, om vervolgens te kijken wat ik daar aan kan toevoegen en zo het leven van mijn leidinggevende én de communicatie met onze doelgroepen zo aangenaam mogelijk te maken. En 
natuurlijk om de wereld te verbeteren. O ja, even terug naar passie. De wereld verbeteren is ook zo’n passie. 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VEEL.WEINIG

Ontwikkelingssamenwerking is in beweging. En dat is een understatement. Er gebeurt zo veel, dat het amper meer bij te benen is. Als je je, zoals ik, dan ook nog eens bezig houdt met online communicatie binnen de OS 
sector, dan wordt het helemaal een lastig verhaal. 
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VERNIEUWEND

Vorig jaar werd de trend van ontwikkelingssamenwerking2.0 zichtbaar. Er kwamen nieuwe spelers op de markt, die een vernieuwende manier introduceerden als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast zijn er 
veel nieuwe communicatiekanalen beschikbaar voor de professional zoals de sociale netwerken Hyves, Facebook, Twitter en Youtube. Wanneer je zomaar alles wat nieuw is adopteert en ermee aan de slag gaat, word je 
langzaam gek... (foto)
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SOCIAL MEDIA & PAARSE KOEIEN

Het zijn bekende vragen: moeten wij iets met Twitter? Wie gaat onze blog bijhouden? Welk materiaal plaatsen we op YouTube? De belangrijkste vraag wordt vaak vergeten: Waarom?
Waarom moeten wij iets met Twitter? Waarom moeten we een Hyves-account hebben? Waarom willen we dat mensen onze video’s op YouTube bekijken en doorsturen? Wie vraagt “Waarom?” zal keuzes maken op basis van 
strategische argumenten. Wie hieraan voorbijgaat zal op de lange termijn tijd tekort komen en vergeten wat zijn kernboodschap is. (!lmpje)
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jaccovlastuin
Notitie
Check de youtube clip hier: http://www.youtube.com/watch?v=joA89bb3T0k



STRATEGIE

In dit !lmpje komen ook te termen ‘strategie’ en ‘merk’ naar voren. Het inzetten van social media, moet passen bij je gekozen strategie. Om binnen de sector ontwikkelingssamenwerking te komen, zijn er veel keuzes te 
maken als het gaat om strategie. In de basis willen bijna alle partijen in de ontwikkelingssamenwerking hetzelfde: een betere wereld. En ook jullie willen dit, anders was je hier nu niet. Het wordt alleen een lastig verhaal 
als iedereen hetzelfde aanbiedt. Hoe zorg je nu dat duidelijk is wat jou anders maakt dan anderen? Hier komt Seth Godin om de hoek kijken. Hij zegt het volgende:  Het gaat om Paarse Koeien creëren. 
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PAARSE KOEIEN
*HUH? ZEI HIJ NOU ECHT PAARSE KOEIEN?*

In dit !lmpje komen ook te termen ‘strategie’ en ‘merk’ naar voren. Het inzetten van social media, moet passen bij je gekozen strategie. Om binnen de sector ontwikkelingssamenwerking te komen, zijn er veel keuzes te 
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UNIEK

Een paarse koe is anders dan een normale koe. Een Paarse Koe is iets opvallends, iets wat jij hebt, kunt of doet, iets wat jou uniek maakt. Waarom zo’n paarse koe nodig is? Omdat, hoe goed ook bedoeld, niemand zit van 
nature  op jouw product of dienst te wachten. Tenzij je het zo maakt, dat het iets unieks is. 



NIEMAND ZIT OP JOUW PRODUCT / DIENST TE WACHTEN, TENZIJ...
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JOUW DOELGROEP NEGEERT JE, TENZIJ...

Jouw doelgroep negeert je. Tenzij ze niet om je heen kunnen. Je moet beter zijn dan de rest. Of groter. Of kleiner. Of leuker. Maar in ieder geval anders. Wanneer je 
zo’n paarse koe hebt gecreëerd, is het zaak slim na te denken over je doelgroep. De ideale doelgroep is namelijk niet de doelgroep die gaat doen wat jij wilt, maar die 
gaat praten over wat jij wilt. Een succesvol idee, is dus een idee dat zich verspreid. 
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gaat praten over wat jij wilt. Een succesvol idee, is dus een idee dat zich verspreid. 



VERSPREIDEN
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HOE SUCCESVOL IS MIJN IDEE?

Denk dus niet “hoe succesvol is mijn idee” (streep). Denk “hoe verspreidbaar is mijn idee”. 
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DE VRAAG IS DUS

De vraag is dus
• Weet jij waarom je de sociale media inzet die je nu inzet?
•Past dit binnen je communicatiestrategie?
•Bereik je de mensen die jouw boodschap gaan doorvertellen?
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PAST DIT BINNEN JE COMMUNICATIESTRATEGIE?

De vraag is dus
• Weet jij waarom je de sociale media inzet die je nu inzet?
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BEREIK JE DE JUISTE MENSEN?

De vraag is dus
• Weet jij waarom je de sociale media inzet die je nu inzet?
•Past dit binnen je communicatiestrategie?
•Bereik je de mensen die jouw boodschap gaan doorvertellen?



DISCUSSIE

Discussie
•We doen net alsof social media zaligmakend zijn, maar hoe effectief vinden we ze eigenlijk? Wat zijn valkuilen waar we tegenaan lopen?

•Social media geven eigenlijk onze doelgroep de macht over content. Hoe ga je hier verstandig mee om wanneer je bijvoorbeeld een doelgroep hebt die minder betrokken is bij jouw boodschap?

•Is het mogelijk om uit een merkstrategie of communicatiestrategie een strategie te destilleren voor social media, of is dat wishfull thinking?
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