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 1. Doelstellingen 
 

Amsterdam UMC maakt gebruik van onder andere sociale media om de positionering van het merk 

Amsterdam UMC te onderstrepen en te versterken. 

 

De merkpositionering kent vijf bouwstenen. Door middel van zichtbaarheid, interactie en 

monitoring op sociale media zoeken we naar samenwerking (S), zetten Patiënten (P) centraal, zijn 

we Innovatief (I), streven we naar de Top (T) en zijn we Selectief (S). 

 

 
 

Zichtbaarheid 

Social media zijn geschikt om te laten zien wat Amsterdam UMC doet en wat ons onderscheidt. 

Hiermee creëer je bij stakeholders een bepaald beeld dat bijdraagt aan een positief imago. Iedere 

update die we plaatsen, heeft dan ook als doel om meer bekendheid te genereren en zo het imago 

positief te beïnvloeden. 

 

Doelstelling 1: Positief imago creëren door middel van zichtbaarheid  

 

Interactie 

Social media zijn geschikt om interactie aan te gaan met stakeholders. Deze dialoog heeft als doel 

om zowel betrokkenheid als tevredenheid te creëren wat uiteindelijk bijdraagt aan een sterker 

reputatie van Amsterdam UMC. 

 

Doelstelling 2: Reputatie versterken door middel van interactie (wel nul-meting / start-meting 

nodig om dit smart te kunnen maken.)  

 

Engagement  

Engagement gaat over de interactie tussen een persoon op social media en een organisatie. Hoe 

méér interactie, hoe groter de betrokkenheid (engagement). Dit vinden we een belangrijke 
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succesfactor, want wanneer personen ‘engaged zijn’, zien ze vaker Amsterdam UMC in hun tijdslijn, 

hebben ze een positievere merkbeleving, bevelen ze ons sneller aan en zoeken ze eerder contact. 

 

Doelstelling 2a: Betrokkenheid vergroten door middel van interactie 

 

Webcare 

Webcare is het beleid om op Social Media actief te reageren op uitingen van stakeholders om zo 

relaties te onderhouden en de reputatie te beschermen. Dit gebeurt reactief bij vragen en reacties, 

maar ook proactief wanneer Amsterdam UMC direct of indirect genoemd wordt. Het doel van 

webcare met onze volgers is dat mensen op een snelle en adequate manier reactie krijgen, wat 

resulteert in een hoger service-level en hierdoor in een betere tevredenheid van patiënten, 

bezoekers en andere betrokkenen. 

 

Doelstelling 2b: Klanttevredenheid vergroten door middel van interactie  

 

Monitoring  

Door te volgen wat stakeholders te melden hebben over Amsterdam UMC, krijgen we een beter 

inzicht in hun belevingswereld. Hierdoor kunnen we onze social media activiteiten blijven 

verbeteren en zorgen dat ons huidig social media beleid aansluit bij de wensen en behoeftes van 

onze stakeholders.  

 

Doelstelling 3: Stakeholders beter leren kennen door monitorring  
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2. Doelgroepen 
 

De doelgroep van social media is wat wij beschrijven als de Amsterdam UMC-community. Dit zijn 

mensen die een band hebben met Amsterdam UMC en ons via onze kanalen volgen. Bij de inzet van 

social media is het belangrijk dat de doelgroep in het achterhoofd gehouden wordt. Voor wie maken 

we de content? Waar bevindt deze zich? Wat is geschikte content voor deze persoon en op welk 

kanaal? Als leidraad zijn hiervoor per social kanaal persona’s opgesteld: ‘vertegenwoordigers’ van 

onze doelgroep op de online kanalen.  

 
- (toekomstige) patiënten 
- (potentiële) studenten en alumni 
- (potentiële) medewerkers Amsterdam UMC 
- (inter)nationale onderzoekers 
- Zorgprofessionals  
- De betrokkenen  

 

 

Twitter 

Hans (52) uit Alkmaar – ‘De betrokkene’ 

Hans heeft een training- en adviesbureau zonder personeel. Hij 

is mantelzorger van zijn moeder, die met een chronische 

aandoening wordt behandeld in Amsterdam UMC Hans komt al 

jaren drie maal per jaar met zijn moeder naar het Amsterdam 

UMC. Door zijn werk is Hans vaak online, niet in het bijzonder op 

vaste tijden. Hans gebruikt de verschillende kanalen privé maar 

ook veel voor zijn bedrijf.  

Hans is actief op Twitter. Op verjaardagen zegt hij altijd: ‘Via 

Twitter valt het te regelen’. Hij zoekt via Twitter contact als hij 

iets nodig heeft, bijvoorbeeld door een bericht te sturen naar @KPN bij een storing met zijn 

internet of door Amsterdam UMC een vraag te stellen over het parkeerbeleid.  

Hans gebruikt Twitter ook als RSS-feed, zo leest hij online ‘mee’ bij televisieprogramma’s (#dwdd, 

#tvoh) of volgt hij nieuwsgebeurtenissen. Hij volgt Amsterdam UMC op Twitter, maar zal content 

alleen delen wanneer het écht interessant is voor hem. 

 

 

Jozeth (36) uit Utrecht - ‘De wetenschapsjournalist’ 

Jozeth is als freelance journalist geïnteresseerd in de gezondheidszorg en 

wetenschap. Dit komt ook doordat zij ervaringsdeskundige is, zij heeft 

zelf een uitgebreide medische historie en is zich daardoor gaan 

interesseren in dit vakgebied.  

Jozeth is actief op Twitter en LinkedIn, en is hier eigenlijk de hele dag 

op te vinden. Ze gebruikt Twitter als bron van informatie en om zichzelf 

te profileren. 

Ze weet heel goed wat er speelt, en zoekt vaak de interactie op; ze gaat 

een discussie hierbij niet uit de weg. Jozeth is met name vakinhoudelijk 

geïnteresseerd, maar haar eigen ervaringen spelen altijd mee. 

 



 

[Social Media beleid Amsterdam UMC] 

 

6 

 

José (36) uit Spanje - ‘De internationale professional’ 
José is een microbioloog op de afdeling microbiologie in een ziekenhuis 

in Spanje. Voor zijn onderzoek naar de celdeling bij kanker werkt hij 

samen met collega’s over de hele wereld, zo ook met Amsterdam UMC. 

Hij is vaak in het buitenland te vinden voor congressen. Via LinkedIn 

houdt hij contact met zijn internationale collega’s. Verder gebruikt hij 

Twitter om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen zijn 

vakgebied. Voor zijn onderzoek heeft hij een speciale twitterpagina 

aangemaakt waarop hij zijn onderzoeksresultaten deelt. Daarin taggt hij 

ook vaak het account van Amsterdam UMC.  

 

Facebook 

Lisanne (45) uit Purmerend – ‘De verpleegkundige’ 

Lisanne is werkzaam als verpleegkundige in een ziekenhuis in de regio 

Amsterdam.  

Lisanne zit veel op WhatsApp, Instagram en Facebook. Zelf plaatst ze 

niet meer veel op haar Facebook. Vroeger deed ze dat wel maar sinds 

kort is ze overgestapt op Instagram. Facebook gebruikt ze uitsluitend 

om organisaties/bedrijven te volgen en nieuwsartikelen te delen. Ze is 

voornamelijk online op haar mobiel: voor- en na haar diensten als zij 

op weg is met de bus naar haar werk, of tussendoor in de koffiekamer. 

Lisanne vindt berichten van Amsterdam UMC leuk, en ‘mentioned’ 

vrienden, familie en collega’s in berichten waarvan zij denkt dat het 

interessant kan zijn voor hen.  

 

Soraya (55) uit Amsterdam Zuidoost – ‘De patiënt’ 

Soraya is patiënt geweest bij Amsterdam UMC. Dit is ‘haar 

ziekenhuis’, zij is het ziekenhuis erg dankbaar.  

Soraya is enkele uren per week vrijwilliger bij een 

verzorgingstehuis bij haar om de hoek, vanwege haar gezondheid 

kan ze niet meer werken. Voor haar gezondheidsproblemen 

bekleedde ze e en secretaressefunctie.  

Soraya maakt gebruik van WhatsApp en Facebook, op zowel haar 

mobiele telefoon als computer thuis. Zij bekijkt berichten 

tussendoor, en gaat er ’s avonds na het eten wat uitgebreider voor 

zitten.  

Soraya vindt berichten van Amsterdam UMC leuk, en deelt sommige 

berichten (die zij begrijpt) vanuit het ‘trots’-gevoel.  

 

Instagram 

Saskia (31) uit Amstelveen – ‘De Amsterdam UMC collega’ 

Saskia is werkzaam als verpleegkundige bij Amsterdam UMC. Ze maakt 

actief gebruik van Instagram en liked alle posts van Amsterdam UMC. 

Sinds kort gebruikt ze Instagram ook voor haar werk. Samen met haar 

afdeling beheert ze een eigen account. Hierop deelt ze samen het 

haar collega’s dagelijks content over haar werkzaamheden. Het begon 

als een hobby maar inmiddels hebben ze al duizend volgers. Saskia 

vindt het ontzettend leuk om te doen en krijgt veel reacties van 
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andere zorgprofessional maar ook van patiënten. Ze hoopt zo anderen enthousiast te maken over 

haar werk. Saskia: ‘Tijdens het werk worden wij soms wél herkend. Dan vertelt iemand voor een 

operatie dat hij dankzij Instagram al een beetje weet wat er gaat gebeuren. Superleuk.’ 

 

Kamal (25) uit Lelystad – ‘De geneeskundestudent’ 

Kamal is geneeskundestudente bij de UvA. Kamal is ‘always on’, 

kortom: altijd actief op WhatsApp, Instagram en SnapChat. Hij is 

ambitieus, houdt van mooie beelden en laat graag zien waar hij mee 

bezig is. Instagram is voor hem vooral een platform om te praten met 

vrienden, sommigen hiervan kent hij alleen via Instagram. Facebook 

is hij een beetje klaar mee, “Instagram is mooier”. Sinds kort loopt 

Kamal zijn coschappen bij Amsterdam UMC. Hij liked niet alles maar 

hij de foto van Amsterdam UMC mooi vindt, zal hij deze ‘liken’.  

 

Joyce (42) uit Haarlem – ‘De ex patiënt’ 

Joyce is 5 jaar geleden in Amsterdam UMC bevallen van haar 

dochtertje. Omdat haar dochter destijds te vroeg is geboren, heeft 

zij een lange tijd op de IC Neonatologie gelegen. Hierdoor is Isabel 

weken lang in het Amsterdam UMC geweest. Dit heeft een enorme 

impact op haar gemaakt. Nog altijd voelt ze zich verbonden met de 

verpleegkundigen van de IC NEO en met het ziekenhuis. Joyce is 

ontzettend actief op Instagram. Ze plaatst het liefst foto’s van haar 

dochten. Ook vindt ze het leuk om met andere ouders in contact te 

komen. Ze volgt veel verschillende Instagram pagina’s voor ouders en 

liked alle berichten van Amsterdam UMC die gaan over de 

neonatologie.  

 

LinkedIn 

Henk (52) – ‘De Amsterdam UMC collega’ 

Henk is hoogleraar bij Amsterdam UMC. Voorheen werkte hij op 

locatie AMC maar sinds kort is hij ook veel op locatie VUmc te vinden. 

Hoewel Henk in het begin heel erg moest wennen aan de fusie, gaat 

de samenwerking met collega’s aan de overkant steeds beter. Henk 

maakt niet veel gebruik van sociale media, maar deelt wel geregeld 

updates via LinkedIn. Henk is erg kritisch. Hij verbreedt graag zijn 

kennis en vindt het leuk om inhoudelijk met collega’s over zijn 

vakgebied te discussiëren.  

Op de LinkedIn pagina van Amsterdam UMC leest hij graag 

achtergrondartikelen over de werkzaamheden van Amsterdam 

UMC’ers.  

 

Simone (39) – ‘De potentiële Amsterdam UMC collega’ 

Simone is al een tijdje werkzaam als recruiter bij een regionaal 

ziekenhuis in Utrecht. Maar ze is niet echt tevreden over haar 

huidige baan en zoekt een nieuwe uitdaging. Ze volgt Amsterdam 

UMC omdat ze het vaak in haar tijdlijn voorbij heeft zien komen bij 

andere recruiters uit haar netwerk. Op de LinkedIn Pagina van 
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Amsterdam UMC ziet ze toevallig een bericht voorbij komen van een groep enthousiaste Amsterdam 

UMC’ers die net zijn begonnen met hun introductiedag. Het lijkt haar op het eerste gezicht wel een 

leuke werkgever. En Amsterdam is best goed te reizen toch? Misschien moet ze maar eens 

informeren naar de mogelijkheden, 

 

3. Tone of Voice  
 

Manier van communiceren. 

Belangrijke culturele waarden binnen Amsterdam UMC zijn dat we zorgzaam zijn, we moedigen 

initiatieven aan en we verwachten fundamentele nieuwsgierigheid (ZIN). Naar deze 3 waarden is 

ook onze tone of voice te herleiden. Deze bepaalt hoe wij communiceren met onze volgers op 

sociale media.  

 

 

Zorgzaam  

Het is misschien wel onze grootste plicht: zorgzaam zijn. Goede zorg gaat veel verder dan 

ingewikkelde technieken en complexe behandelingen. Minstens zo belangrijk zijn aandacht, 

inlevingsvermogen en zorgvuldigheid: zorgzaamheid.  

 

 Aandachtig 

We bieden onze volgers een luisterend oor. Wanneer we een vraag of klacht binnen 

krijgen, nemen we deze serieus en zullen we hier zo snel mogelijk op reageren. 

Medische vragen sturen we direct door naar de juiste personen binnen het ziekenhuis 

en bij klachten zorgen we dat dit wordt opgepakt door onze klachtenfunctionarissen. 

 

 Inlevend  

We voelen ons betrokken bij onze volgers en tonen belangstelling. Waar mogelijk 

liken/reageren we op hun berichten. Bijvoorbeeld om een patiënt succes te wensen 

bij een behandeling, of een student te feliciteren met het behalen van een diploma, 

of een ander ziekenhuis te complimenteren voor hun onderzoek.  

 

 Zorgvuldig 

We zijn ons bewust dat alles wat online staat ook online blijft staan. Daarom gaan we 

zorgvuldig om met onze inhoud, schrijfwijze en hoe dit overkomt op de ontvanger. 

geheimhouding, privacy en respect zijn belangrijke aandachtspunten in onze tone of 

voice We plaatsen nooit berichten die ons in verlegenheid kunnen brengen.  

 

 

 

 

Initiatief 

Wij koesteren collega’s die initiatief te durven te nemen. Ondernemingszin, eigengereidheid en de 

durf om af en toe risico te nemen en tegen de stroom in te gaan zijn eigenschappen die essentieel 

zijn voor een organisatie als de onze. Het hoort bij leiden, het hoort bij innoveren. En dus hoort het 

bij ons. 
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 Eigenwijs  

Online spreken we met overtuiging en vertrouwen we op onze eigen waarnemingen en 

inzichten. We laten ons niet snel van ons stuk brengen en hebben de moed om met 

overtuigingskracht to the point te komen. 

 

 Ondernemend  

We streven er naar o op online gebied onze grenzen te verleggen. Dat blijkt uit onze 

proactieve en creatieve manier van communiceren met onze volgers. We reageren 

serieus op vragen en klachten maar zullen ook, uiteraard passend binnen webcare, 

gevat en af en toe met een knipoog reageren. 

 

 

Nieuwsgierigheid  

Onze huizen hebben nieuwsgierigheid hoog in het vaandel. Nieuwsgierigheid naar de patiënt, naar 

zijn of haar beleving van zorg en gezondheid. Nieuwsgierigheid naar nieuwe kennis en 

vaardigheden. Nieuwsgierigheid naar wetenschap en innovatie. Nieuwsgierigheid naar elkaar. 

Nieuwsgierigheid betekent bij ons empathie en mededogen; en natuurlijk ook honger naar kennis en 

leervermogen.  

 

 

 

 Benaderbaar  

We zijn nieuwsgierig naar de beleving van onze volgers. Daarom communiceren we op een 

gelijkwaardige, open manier met hen en zijn we benaderbaar. Onze volgers spreken we 

daarom altijd aan in je/jij-vorm tenzij iemand ons met u aanspreekt 

 

 Inhoudelijk  

Als Amsterdam UMC vinden we het belangrijk om kennis en expertise te delen. Omdat de 

doelgroep voor een deel bestaat uit (semi-)professionals of (toekomstige) donateurs willen 

vinden we het belangrijk hen inhoudelijk op de hoogte te houden van wat er speelt in ons 

vakgebied. De meerderheid van onze communicatie uitingen zal dus gaan over overbrengen 

van kennis.  

 

 Leervermogen  

We zijn kritisch op onszelf en kijken continu hoe we kunnen blijven verbeteren. We staan 

altijd open voor feedback en proberen het beste uit onszelf te halen. Vergissing gemaakt? 

Dat geven we altijd toe door ‘sorry’ te zeggen 
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4. Content  
 

De updates in social media zijn een mix van de volgende 

onderwerpen: 

Eigen content 

Zorg   Zorg, patiënten, evenementen, goodwill 

Onderwijs  Studies, opleiden, studenten 

Wetenschap  Onderzoeken, promoties, oraties  

Fondsenwerving Events, resultaten, acties  

Amsterdam UMC Nieuws, praktische zaken 

Werkgeverschap Vacatures, evenementen 

Kunstzaken  Collecties, thema’s, kunstenaars 

 

Relevante content 

Gezondheid  Medisch nieuws, onderzoeken, umc’s  

Gezond leven  Sport, voeding, welzijn 

Maatschappelijk Discussie, kijktips, media 

Inhakers  Op themadagen- en weken en actualiteiten 

 

  

5. Kanalen  
 

De voornaamste corporate social media kanalen van Amsterdam UMC zijn Twitter, Facebook, 

LinkedIn en Instagram. Sinds maart 2019 gebruiken locatie AMC als locatie VUmc daarvoor één 

gezamenlijke Instagram, Twitter en Facebook. Alle (officiële) kanalen maken gebruik van het 

merkbeleid van Amsterdam UMC. De vormgeving/invulling van de pagina’s sluit aan bij de hiervoor 

opgestelde huisstijlrichtlijnen. 

 

Alleen voor LinkedIn zijn er momenteel nog twee eigen locatie pagina’s. In 2020 zal toegewerkt 

worden om ook deze twee te migreren naar één kanaal Amsterdam UMC kanaal. Zie voor meer 

informatie hoofdstuk 9:Doelen 2020  

 

Gebruikersnamen 

We gebruiken bij voorkeur ‘Amsterdam UMC’ als gebruikersnaam. Belangrijk is dat voor ieder nieuw 

(opkomend) social media kanaal we direct de gebruikersnaam van Amsterdam UMC claimen. Zo 

hebben we altijd de juiste gebruikersnaam als we besluiten meer te doen met het medium. 

Daarnaast voorkomt dit dat iemand anders ‘onze’ gebruikersnaam claimt. 

 

Subkanalen  

Een aantal thema’s zijn gekoppeld aan submerken van Amsterdam UMC. Deze merken richten zich 

op één specifieke doelgroep hebben in een aantal gevallen ook eigen Social Media kanalen. Deze 

worden niet beheerd vanuit het corporate account maar decentraal. Wel is het belangrijk dat deze 

Thema’s 
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kanalen zich houden aan dezelfde beleid & richtlijnen als die van Amsterdam UMC.  

 

 Alzheimer centrum Amsterdam   Alles rondom het ziektebeeld Alzheimer 

 Cancer Center Amsterdam   Alles rondom het ziektebeeld kanker  

 MS Centrum Amsterdam   Alles rondom het ziektebeeld MS 

 Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC Alles rondom ziektebeelden bij kinderen 

 VUmc School of Medical Sciences  Alles rondom geneeskundestudenten   

 VUmc Amstel Academie    Alles rondom verpleegkundige studenten 

 VUmc Academie    Alles rondom intern opleiden  

 Werken bij AMC               Alles rondom medewerkers locatie AMC 

 Werken bij VUmc     Alles rondom medewerkers locatie VUmc 

 AMC Foundation    Alle Fonds wervende activiteiten locatie AMC 

 

 

Bij corporate gerelateerd nieuw of bij een crisis zijn de corporate kanalen altijd leidend in de 

berichtgeving. In dat geval is het belangrijk dat de subredacteuren deze berichten direct 

overnemen of eigen bericht afstemmen met de afdeling communicatie.  
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Twitter 

 Op Twitter worden vrijwel alle nieuwsberichten, persberichten en 

‘huishoudelijke mededelingen verspreid. De frequentie/ doorloop is op dit 

kanaal het grootst, waardoor dit kanaal vrijwel altijd wordt gebruikt. 

https://twitter.com/amsterdamumc 

 

Voorbeelden content:  

 

 Nieuwsupdates website: Alle nieuwsberichten die op de website geplaatst worden, worden 

- zonder uitzondering - ook op Twitter geplaatst. Dit omdat deze nieuwsberichten sowieso 

getweet worden door bots (account die automatisch tweeten zodra een nieuw 

nieuwsbericht op de website verschijnt). Hierdoor zijn we zelf de afzender en niet een 

ander (waardoor bijv. het idee kan bestaan dat we iets verborgen proberen te houden). 

 Andere bronnen: Naast eigen content delen we content van andere bronnen, deze 

verdeling is ongeveer 70% eigen en de rest van andere bronnen. Denk aan het delen van een 

bericht van een ander umc, een internationaal wetenschappelijk artikel of ander relevant 

gezondheidsnieuws.  

 Actualiteit: Op Twitter plaatsen we berichten over de actualiteit bijvoorbeeld als er 

onverwachts een demonstratie is in het ziekenhuis, of wanneer medewerkers kunnen 

stemmen voor de verkiezingen.  

 Tijdloos nieuws: Af en toe delen we ‘tijdloos’ nieuws over onze speerpunten. Zoals een 

mooie foto gemaakt in een onderzoekslab of een achtergrondartikel/verhaal van de 

websites. 

 Crisissituatie: In geval van een crisis wordt Twitter gebruikt als een kanaal om hier kort en 

bondig over te berichten. Voorkeur heeft om te linken naar een nieuwsbericht om meer 

context/ uitleg te geven. Als er nog niet meer informatie voorhanden is voorzien we via 

Twitter in de eerste informatiebehoefte, zonder link. 

 Webcare: Op Twitter wordt actief webcare 

uitgevoerd. Dit betekent dat mensen op Twitter een 

reactie krijgen als ze (met of zonder @ mention) over 

Amsterdam UMC praten. Dit kunnen complimenten, 

klachten of vragen zijn. Ieder serieus bericht krijgt 

een antwoord, tenzij het een ‘trol’ is. Uiteraard 

kunnen we wel met een knipoog reageren als iemand 

een luchtige tweet over ons plaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlijnen Twitter 

 

 Per dag 1 tot max. 7 tweets 

 Houd tweets kort: bij voorkeur 18 

karakters overlaten  

 Bij voorkeur altijd met 

linkpreview 

 Voeg waar mogelijk beeld toe 

 Mention organisaties / media / 

 Per tweet maximaal 2 hashtags, 
voorkom overkill. De hashtags 
moeten de kern samenvatten. 

 We maken geen gebruik van 
artikelen waar een paywall 
achter zit(€).   

 

 
Formaat afbeelding: horizontaal  

 

https://twitter.com/amsterdamumc
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Facebook  

Op Facebook delen we merk-gerelateerde content en andere content die voor de 

fans interessant is. Het accent ligt hier op patiëntenzorg en gezondheid en minder 

op wetenschap en onderwijs, en content wordt op een luchtige manier gedeeld. 

Goed beeld is hierbij essentieel. Alles wat we delen is foto- of video minded.  

 

 

Voorbeelden content:  

 

 Patiënt in beeld: De patiënt is dé belangrijkste doelgroep waarop we ons op Facebook op 

richten. Zowel in beeld als in taal komt dit tot uiting. Bijvoorbeeld een bericht over een 

nieuw medicijn, de opening van een poli, of een patiëntverhaal.  

 Andere bronnen: Naast eigen content delen we content van andere bronnen, deze 

verdeling is ongeveer 20% eigen en de rest van andere bronnen. Denk aan het delen van een 

bericht van een ander umc, een stichting of een patiëntvereniging.  

 Medewerkers in beeld: Amsterdam UMC’ers stellen we centraal in onze berichten. 

Bijvoorbeeld optredens zoals bij de Universiteit van Nederland, bijzondere sportprestaties, 

en, ontvangen prijzen. 

 Beperkt in oproepen: Op de Facebook worden nooit oproepen geplaatst uit naam van het 

Amsterdam UMC om deel te nemen aan onderzoeken, vragenlijsten, evenementen, etc. van 

externe partijen/particulieren. Oproepen mogen alleen worden gedaan over onderwerpen 

die direct en duidelijk verband houden met het Amsterdam UMC, mits dit interessant is voor 

het overgrote deel van de doelgroep van het desbetreffende kanaal. 

 Webcare: Ook op Facebook wordt actief webcare uitgevoerd. Mensen die een recensie 

achterlaten, krijgen altijd bericht met een ‘vind ik leuk’ of reactie. Ook reacties op onze 

berichten worden leuk gevonden en/of beantwoord. Als mensen inchecken bij Amsterdam 

UMC wordt per bericht bekeken of een reactie passend is. In de reactie wordt dan altijd 

aangegeven dat wij het bericht hebben gezien 

via de check-in van de betreffende persoon. 

Hier wordt voorzichtig mee omgegaan, om niet 

over te komen als ‘big brother’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlijnen Facebook 

 

 Per week 3 tot max. 7 updates 

 Altijd aansprekend beeld, met 
een scherpe afbeelding.  

 Maximaal 4 regels tekst (275 
karakters incl. spatie). 

 In de eerste zin staat direct de 
kernboodschap.  

 Link in de afbeelding, anders met 
ow.ly 

 Bij link: metacommunicatie 
(previewtekst) benutten. \ 

 Waar mogelijk wordt een 
mention gebruikt 

 

Formaat afbeelding: horizontaal  
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LinkedIn 

LinkedIn Wordt voornamelijk gebruikt voor HR/recruitment activiteiten door 

de afdeling HR maar is het tegenwoordig ook steeds vaker een platform om 

nieuwsupdates te delen met onze volgers. Om deze reden is LinekdIn in 

gezamenlijk beheer van de afdeling HR en communicatie. De nadruk ligt hier 

op thema’s die gaan over medewerkers, organisatie en werkgeverschap. 

Momenteel hebben AMC en VUmc nog een eigen LinkedInpagina.  

 

Showcase pagina’s 

Amsterdam UMC heeft de mogelijkheid om showcase pagina’s aan te maken. Een LinkedIn 

showcasepagina is een pagina die je volledig wijdt aan zo’n product of doelgroep van Amsterdam 

UMC. Een showcasepagina op LinkedIn is altijd gekoppeld aan het corporate account, maar staat op 

zichzelf. Ze ziet er ongeveer hetzelfde uit als een bedrijfspagina, met eigen volgers en eigen 

content. Vanwege de voorbereidingen voor de migratie van de AMC en VUmc pagina is het voor 

afdelingen en submerken momenteel niet mogelijk een Showcase Page aan te vragen bij 

communicatieteam. Dit is een pagina die ‘onder’ de Company Page hangt waarbij specifieke 

afdelingsupdates geplaatst worden.  

 

Voorbeelden content:  

 

 Amsterdam UMC als werkgever: Op LinkedIn delen we berichten die gaan over hoe het is 

om te werken bij Amsterdam UMC. Bijvoorbeeld een foto van de nieuwe 

medewerkersbijeenkomst, een vacature of een interview met een medewerker.  

 Amsterdam UMC als organisatie: Op LinkedIn delen we berichten die gaan over het merk 

Amsterdam UMC en totstandkoming hiervan. Bijvoorbeeld een corporate video, een 

interview over de fusie of een kerstwens vanuit beide locaties  

 Medewerkers in beeld: Amsterdam UMC’ers stellen we centraal in onze berichten. 

(bijvoorbeeld optredens zoals bij de Universiteit van Nederland, bijzondere sportprestaties, 

ontvangen prijzen) Bijvoorbeeld een foto van 

een hockeyteam met medewerkers.  

 Inhoudelijke achtergrondartikelen /blogs: Op 

LinkedIn delen we voornamelijk 

nieuwsberichten wanneer het gaat om 

achtergrondartikelen met een maatschappelijk 

vraagstuk. Ook blogs van medewerkers worden 

gedeeld. 

 Webcare: Op LinkedIn voeren we in beperkte 

mate webcare uit. Het is namelijk niet 

mogelijk om als organisatie op berichten van 

anderen te reageren. Wel kunnen we reacties 

onder onze eigen post oppakken. Als hier 

vragen en opmerkingen tussen zitten, kan hier 

een reactie op worden gegeven of de knop 

‘ínteressant’ worden gebruikt. 

 

 

 

Richtlijnen LinkedIn 

 

 Wekelijks 1 – 5 berichten 

 Voeg waar mogelijk altijd beeld 
toe 

 Tekst mag langer zijn maar 
kernboodschap in eest 2 zinnen 

 Wanneer mogelijk altijd 
doorlinken naar achtergrond 
artikel 

 Altijd aansprekend beeld, met 
een scherpe afbeelding.  

 Mention daar waar mogelijk 
relevante organisaties  

 Maak gebruik van targeting 
options als je een specifieke 
doelgroep wil bereiken 
 

Formaat afbeelding: horizontaal  
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Instagram  
Instagram is  een van de meest gebruikte social media netwerken van dit 

moment, en in Nederland razend populair onder jongeren en volwassenen. Op 

Instagram worden (vierkante) foto’s en GIFjes (Boomerangs) gedeeld, goed 

beeld is ook op dit kanaal belangrijk, zo niet nóg belangrijker. De nadruk ligt 

enerzijds op patiëntzorg en anderzijds op employee branding. Het account is 

dan ook in gezamenlijk beheer van zowel HR als communicatie.  

 

Voorbeelden content 

 

 Patiënt in beeld: De patiënt is een van de belangrijkste doelgroep waarop we ons op 

Instagram richten. Zowel in beeld als in taal komt dit tot uiting. Bijvoorbeeld een 

patiëntverhaal, een foto van een baby die is geboren in het ziekenhuis of een foto van een 

nieuwe wachtkamer. 

 Employee branding: Instagram wordt gebruikt om te laten zien hoe het is om bij 

Amsterdam UMC te werken. Bijvoorbeeld door Instagram takeovers die een kijkje achter de 

schermen geven. Foto’s die laten zien waarom wij als organisatie uniek zijn, of met een 

insteek net anders is dan je zou verwachten. En wat duidelijk geen campagne of ‘gelikt’ 

beeld is, maar juist spontane en laagdrempelige beelden.  

 Medewerkers in beeld: Amsterdam UMC’ers stellen we centraal in onze berichten. 

(bijvoorbeeld een foto van een hockeyteam met medewerkers of een lunchfoto).  

 Webcare: Daarnaast wordt Instagram in toenemende mate belangrijk om webcare op uit te 

voeren. Zo heeft Instagram een eigen chatfunctie waarop we veel berichten binnen krijgen. 

Daarnaast verschijnen er dagelijkst Instagram posts van patiënten, maar ook van (met 

name) studenten en verpleegkundigen. Berichten op Instagram krijgen altijd een reactie in 

de vorm van een kort bericht of een ‘like’. Accounts van collega’s worden gevolgd door het 

Amsterdam UMC account. In eerste instantie 

om interesse te tonen, maar daarnaast ook 

om beter zicht op deze accounts te hebben. 

Als berichten op, tegen of over het randje 

zijn dan  

wordt contact gezocht (ook als het patiënten 

betreft). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram richtlijnen 

 

 Wekelijks 1 – 5 berichten 

 Altijd aansprekend beeld, met een 
scherpe afbeelding.  

 Maximaal 175 tekens (incl. spatie, 
exclusief hashtags) 

 Link in biografie aanpassen, passend 
bij bericht. Hiervoor gebruiken we 
linktree. 

 Tag/mention daar waar mogelijk 

 Relevante hashtags gebruiken: Áltijd 
#AmsterdamUMC, maar vaak ook: 
#ziekenhuis, #polikliniek, #takeover  
#werkenbijamsterdamumc  

 Voeg locatie toe Amsterdam UMC 
toe, of passend bij bericht). 

 Geen boomerangs op de vaste tijdlijn 
 

Formaat afbeelding: vierkant. Altijd met een 

witte omlijning  
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Instagram TakeOver  
Maandelijks krijgen afdelingen van Amsterdam UMC de kans om het Instagram 

account van Amsterdam UMC over te nemen. Door het plaatsen van foto’s en 

video’s in de stories , geven ze zo  een inkijkje in de afdeling en de collega’s 

die er werken. Het doel is om actief iets te laten zien over de vele facetten van 

werken bij Amsterdam UMC.  

 

 Storyboard: Afdelingen dienen van te voren een verhaallijn te bedenken bestaande uit 

minstens 10 shots. Deze moeten worden goedgekeurd door de afdeling communicatie.  

 De Takeover : Tijdens de TakeOver mag een afdeling afhankelijk van de hoeveelheid 

content minimaal 1 tot maximaal 3 dagen lang stories plaatsen vanuit Amsterdam UMC. 

Tijdens de TakeOver beheren ze alleen de stories. De posts op de tijdlijn worden geplaatst 

door de afdeling communicatie.  

 Monitoren: De takeover vindt altijd plaats op een doordeweekse dag zodat de afdeling 

communicatie kan mee monitoren.  

 Webcare Als volgers de afdeling via de chat vragen stellen, mogen medewerkers deze zelf 

beantwoorden. Vragen/berichten die niet aan de afdeling gericht zijn hoeven ze niet op te 

pakken.  

 Accountgegevens: Op de dag zelf krijgt de afdeling een tijdelijke inlog van het 

Instagramaccount. Aan het eind van de TakeOver zal afdeling communicatie zelf het 

wachtwoord wijzigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Takeover richtlijnen 

 

  2 keer per maand  

 Duur één takeover 1 tot 3 dagen 

 Maak voor aankondingsfoto’s gebruik 
van het instagram frame  

 Voeg de vacaturelink toe in de bio 

 Tag/mention daar waar mogelijk 

 Relevante hashtags gebruiken: Áltijd 
#AmsterdamUMC #takeover  
#werkenbijamsterdamumc  

 Voeg locatie toe Amsterdam UMC 
toe, of passend bij bericht). 

 Wees consistent in kleur- en 
lettertypegebruik zodat het één 
geheel wordt.  

 Kies bij het lettertype voor 
‘klassiek’. Gebruik voor Amsterdam 
UMC altijd de kleuren: (Wit, oranje 
en blauw) 

 Sla de story op onder hoogtepunten 
 

Formaat afbeelding/video: verticaal    
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 Voorbeeld berichten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link 

preview 

Beeld 

Korte tekst 

Relevante # 

Relevante 

organisatie 

genoemd 
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Link preview  

Aansprekend 

beeld 

In eerste zin direct 

de kernboodschap 
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Vierkante 

afbeelding  met 

witte rand 

Aansprekend 

beeld 

Relevante # 

Relevante 

locatie 

In eerste zin direct 

de kernboodschap 



 

[Social Media beleid Amsterdam UMC] 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansprekend  

beeld 

Link preview 

In eerste zin direct 

de kernboodschap 
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6. Medewerkers en afdelingen 
Binnen Amsterdam UMC zijn veel medewerkers actief op social media. Ook als afdeling is het 

toegestaan om een eigen account aan te maken, mits deze voldoet aan de richtlijnen. Het is 

belangrijk om medewerkers hier de ruimte voor te geven en hen te ondersteunen waar mogelijk.   

 

Storytelling en Authenticiteit 

Door het enorme aanbod op social media is het als organisatie steeds lastiger om op te vallen. 

Authentieke content en een persoonlijke stem is hiervoor essentieel. Als grote corporate organisatie 

met meer dan 15.000 medewerkers is het daarom belangrijk om medewerkers de vrijheid te even 

om zich via sociale media te uiten, zodat ze hun eigen verhaal kunnen vertellen. Amsterdam UMC 

zet naast haar eigen social media kanalen ook actief de kanalen van medewerkers en afdelingen in, 

om zichtbaarheid te creëren en het imago te versterken.  

 

Richtlijnen voor afdelingen 

Afdelingen die een eigen social media kanalen willen starten dienen dit van te voren aan te geven 

bij de afdeling communicatie en bij hun eigen leidinggevende Omdat er bij het beheren van een 

eigen account veel komt kijken is het belangrijk van te voren met de afdeling een strategie te 

bepalen. De communicatie adviseurs van Amsterdam UMC zien er op toe dat er een concreet plan 

wordt gemaakt en afdelingen niet voor verrassingen komen te staan. Ter ondersteuning is er een 

een speciale handleiding opgesteld met richtlijnen voor kanaal, naam en beeldgebruik. Zie de 

bijlage voor een overzicht van de richtlijnen. 

 

Richtlijnen voor medewerkers 

Regelmatig worstelen we met de vraag hoe we met social media om moeten gaan, zowel privé als 

op de werkvloer. Waar ligt de grens tussen werk en privé precies? Om je hier medewerker in te 

ondersteunen, zijn er richtlijnen opgesteld. Deze bieden houvast op sociale media, waarbij gezonde 

verstand leidend is. Het webcareteam van Amsterdam UMC ziet er op toe dat medewerkers dit op 

de juiste manier doen. Zie bijlage voor een overzicht van de richtlijnen.  

 

Ambassadeursnetwerk  

Medewerkers die actief zijn op social media kunnen zich aansluiten bij het ambassadeursnetwerk. 

Dit netwerk is actief op zowel locatie AMC als VUmc. Als deelnemer van het netwerk wordt je 

ondersteunen met kennis, workshops, tips en trucs om je te helpen jouw rol als ambassadeur tot 

een succes te maken. Zo wordt er o.a. maandelijks een nieuwsbrief uitgestuurd. Het netwerk wordt 

beheerd door de afdeling communicatie in samenwerking met de  afdeling HR.  Het doel van het 

netwerk is ervoor dat Amsterdam UMC zich laagdrempelig wortelt in de maatschappij en altijd 

bereikbaar is voor iedereen. Aanmelden kan via ambassadeurs@amc.nl  of ambassadeurs@vumc.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ambassadeurs@amc.nl
mailto:ambassadeurs@vumc.nl
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7. Webcare 
We proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen online. Als Amsterdam UMC reageren we actief 

op uitlatingen over Amsterdam UMC. Bijvoorbeeld bij vragen, klachten of complimenten. Dat doen 

verschillende medewerkers van de afdeling communicatie via het monitoringsprogramma Coosto. 

Waar mogelijk geven we inhoudelijk een antwoord. Dit doen we op een positieve maar neutrale 

manier. 

 

Openingstijden  

Op werkdagen is onze webcare dienst geopend van ma t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00. Buiten 

kantoortijden zullen er geen berichten worden opgepakt. Wel is er een mediadienst aanwezig die de 

avonden, weekenden en feestdagen monitort. De mediadienst kijkt of binnenkomende berichten 

mogelijk reputatieschade kunnen veroorzaken. In geval van nood kunnen zij in overleg met de 

Crisiswacht besluiten om een bericht buiten kantoortijden op te pakken.  

 

Reactietijd 

Ons streven is om binnen kantoortijden te reageren binnen 3 uur. Is er binnen die tijd geen 

inhoudelijk antwoord dan geven we aan dat de vraag/opmerking in behandeling is en dat we 

spoedig met een reactie komen. Binnen 24 uur wordt alsnog inhoudelijk gereageerd of aangegeven 

waarom het antwoord langer op zich laat wachten. 

 

Reputatiemanagement  

Als grote organisatie die midden in de samenleving staat, hebben we te maken met veel 

verschillende stakeholders: Patiënten, medewerkers, beroepsverenigingen, media, omwonenden, 

huisartsen en ga zo maar door. Hierdoor is het onvermijdelijk dat we als organisatie te maken 

krijgen met maatschappelijke issues die van invloed kunnen zijn op onze reputatie. Ook op social 

media kunnen we hier reacties/vragen of 

opmerkingen over krijgen.  

Voorbeelden van onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 

dierproeven, ons rookbeleid, ongezond eten in het 

restaurant, de CAO, ect. Om onze reputatie zo goed 

mogelijk te managen, is het belangrijk om het 

antwoord op deze onderwerpen altijd af te stemmen 

met ons management of een van onze 

woordvoerders.  

 

Klachtenafhandeling 

Sinds 1 april 2019 hanteren beide locaties de zelfde 

manier van klachtenafhandeling. Via de diverse 

kanalen worden actief contactgegevens gevraagd 

van de desbetreffende persoon. Er wordt verzocht 

deze te sturen middels een privébericht of direct 

message, waarna de klachtenfunctionarissen zelf 

telefonisch contact kunnen opnemen. Daarnaast 

wordt ook altijd de een online klachtformulier 

meegestuurd, mocht de persoon in kwestie liever 

niet bellen.  

 

Richtlijnen webcare 

 

 Serieuze berichten worden altijd 
beantwoord en een oplossing gezocht 

 Er worden géén persoonlijke vragen 

beantwoord of gegevens openbaar 

gedeeld 

 Klachten/complimenten worden 
doorgestuurd naar Zorgsupport of 
betreffende afdeling 

 Negeer of verwijder negatieve reacties 
niet. Dit valt nooit in goede aarde bij je 
volgers  

 Wanneer een bericht zowel privé (of via 
DM) als openbaar binnenkomt: openbaar 
reageren. Dan zien anderen dat wij wel 
degelijk reageren. 

 Vraag alleen gegevens uit via een DM 
 Complimenten krijgen altijd een korte 

reactie (bedanken) of like 

 Privéberichten worden afgesloten met 

eigen naam + Amsterdam UMC 

 Openbare berichten worden niet 
afgesloten met eigen naam  
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Klachten 

Wanneer een persoon boos en/ of ontevreden is, reageren we als volgt: 

 

1. Los op: Geef antwoord bij niet persoonlijke vragen. 

2. Verwijs: In alle andere gevallen naar Zorgsupport. 

3. Monitor: Blijf monitoren op eventuele vervolgvragen. 

 

 

Onjuiste informatie 

Wanneer er onjuiste informatie wordt verspreid over Amsterdam UMC:  

 

1. Corrigeer: Geef de feiten weer en verwijs naar online onderbouwing. 

2. Monitor: Blijf monitoren op eventuele vervolgvragen maar vermijd discussie. 

 

Grap 

Met een subtiele knipoog maar blijf in de rol van Amsterdam UMC en gebruik bijbehorende tone of 

voice. 

 

Trol 

Een trol is iemand die uit is op een kwetsende reactie.  

 

1. Negeer: Ga niet in op berichten. 

2. Monitor: Blijf monitoren op eventuele reacties van anderen. 

 

Compliment 

Bij berichten met een positief sentiment reageren we als volgt: 

 

1. Bedank: Bedank afzender voor de aardige woorden. 

2. Like: Na reactive markeren als favoriete of liken. 

 

Vermelding 

Wanneer we berichten binnen krijgen waar Amsterdam UMC in wordt genoemd dan reageren we als 

volgt: 

 

1. Reageer: Alleen op berichten die specifiek over Amsterdam UMC gaan (en geen bots zijn). 

2. Like: Na reactie sla Tweet op als favoriete. 
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8. Kpi’s 
 

Voor Social Media zijn een paar ‘metrics’ leidend om te meten, de maandelijkse KPI’s (key 

performance indicators). Deze cijfers vertellen of we op de goede weg zijn.  

Er zijn bij social media veel cijfers om bij te houden, de gekozen KPI’s zijn gekoppeld aan de 

communicatiedoelen voor Amsterdam UMC. Hier wordt op gestuurd.  

 

Mediarapportage  

Maandelijks maken we (social team Amsterdam UMC) een rapportage waarin we de resultaten 

bespreken. In dit rapport worden niet alleen de social media KPI’s  meegenomen, maar ook de 

algemene mediacijfers als het gaat om bereik in online en offline media. Zo kan duidelijk het 

aandeel van Social Media in vergelijking met andere media in kaart worden gebracht.  

 

KPI’s Social Media  

 

KPI’s zichtbaarheid 

Aantal Volgers   Het aantal nieuwe volgers dat Amsterdam UMC volgt. 

Bereik/weergave  Het aantal (unieke) personen dat onze post zien. 

 

 

 

KPI’s Engagement           

Engagement   Alle reacties opmerkingen en deelacties op onze posts. 

Engagement% De ratio van personen die betrokken zijn bij de posts. Voorbeeld: 

een post door 100 personen is gezien en waar 4 mensen op geklikt 

hebben, heeft een engagement van 4%. 

 

KPI’s klanttevredenheid   

Ontvangen berichten  Het aantal berichten dat binnenkomt in de Coosto inbox. 

Reactietijd   Gemiddelde reactietijd binnen kantoortijden.   

Voltooid binnen deadline Aantal reacties en voltooide berichten binnen deadline van 2 uur. 

 

 

Cijfers 2019 

Om te beoordelen of we als Amsterdam UMC een goed jaar hebben behaald, vergelijken we de 

totaal cijfers met dat van vorig jaar. Zo nemen we ook de seizoensinvloeden mee. Dit geeft ons een 

indicatie van onze prestaties en helpt ons bij het stellen van doelen voor de volgende maand. 
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KPI volgers 

 

 

7.159
1.317756 7644.974 2.9095.806 7.8188.157

 Volgers stijging 2019 Volgers stijging 2018

Stijging aantal volgers 2019

Facebook Twitter

Instagram LinkedIn VUmc

LinkediN AMC

 

 

 

Kanaal  Facebook Twitter Instagram LinkedIn 

VUmc 

LinkedIn AMC 

KPI 2020 

Gemiddelde groei 

volgers per maand  

596 63 414 483 678 
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KPI Bereik/ weergaven 2020  
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Kanaal  Facebook Twitter Instagram LinkedIn AMC LinkedIn 

VUmc 

KPI 2020 bereik 

per maand 

156.660 135.888 59.067 249.185 240.185 
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KPI Engagement 2020 
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Kanaal  Facebook Twitter Instagram LinkedIn 

VUmc 

LinkedIn AMC 

KPI 2020 

interactie per 

maand  

19.383 1.739 3.499 8.718 

 

11.220 
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9. Doelen 2020 
 

Op basis van het huidige beleidsplan kunnen er een aantal concrete doelen worden omschreven voor 

2020.  

 

Strategie  

In 2020 zal er meer duidelijkheid komen over de algehele strategie van Amsterdam UMC en die van 

de afdeling. Op basis hiervan kan het Social Media beleid worden aangepast en worden gemaakt 

kunnen er KPI’s worden opgesteld.  

 

Doelstellingen: 

I: Inzichtelijk krijgen in de strategie van Amsterdam UMC 

II: Speerpunten vertalen naar meetbare KPI’s 

 

LinkedIn  

In het voorjaar 2020 zullen de LinkedIn pagina’s van AMC en VUmc worden gemigreerd. Belangrijk is 

dat er van te voren een aantal zaken worden vastgesteld.  

 

Doelstellingen: 

I: Nieuwe werkwijze voor gebruik LinkedIn afdelingen vastleggen 

II: Afspraken over showcase pagina’s vaststellen  

III: Afspraken beheer LinkedIn vaststellen  

 

Inventarisatie accounts 

Naast Amsterdam UMC zijn er veel afdelingen, submerken, medewerkers en instituten die social 

media gebruiken. Belangrijk is dat deze allemaal goed in kaart worden gebracht.  

 

Doelstellingen  

I: in kaart brengen van actieve accounts  

II: In kaart brengen van contactpersonen 

III: Accounts controleren op huisstijl en richtlijnen  

 

Ambassadeurs 

Ook in 2020 zal Amsterdam UMC voor social media vele gebruik maken van het 

ambassadeursnetwerk. Daar kunnen de volgende doelen bij worden opgesteld:  

 

I: Uitbreiden van ambassadeursnetwerk 

II: samenwerking met huidige ambassadeurs versterken 

III: kennis van Ambassadeurs over social media vergroten  

IV: prestaties van ambassadeurs actiever meten  

 

Adverteren 

Momenteel draait communicatie en pilot waarbij de advertenties voor Social Media worden 

ingepland door een bureau. Hiervoor hebben we 100 euro per maand tot onze beschikking.  In 2020 

moet deze samenwerking geëvalueerd worden en de prestaties van de advertenties gemeten. 

 

Doelstelling  

I: Inzichtelijk maken huidige opbrengsten advertenties 
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