
 
 
 
april 2016 
 
Voor: Lokale Coöperaties 
 
Opsteller: Wurkgroep 
 
Onderwerp: Gebruiksaanwijzing Facebook advertentie maken lokale coöperatie. 
 
Inleiding 
Als Wurkgroep van Ús Koöperaasje hebben we het project Facebook bedacht. Dit project 
hebben we voorgelegd aan het bestuur van Ús Koöperaasje. In de vergadering van 15 
januari 2015 heeft het bestuur ingestemd met het starten van het Facebook project.  
 
Facebook pagina 
Veel lokale coöperaties die aangesloten zijn bij Ús Koöperaasje werken al met een 
Facebookpagina. Heeft uw coöperatie dit nog niet dan is het aanmaken van een 
Facebook pagina de eerste stap.  
 
Facebook is toch een site voor leuke berichtjes over je hond, vakantie, leuk filmpje of 
familieberichten?  Velen gebruiken Facebook voor hun contacten, sociaal leven en 
informatie die hun interesseert. Veel mensen brengen uren per week door op Facebook, 
en Facebook biedt ons de mogelijkheid om juist die mensen te bereiken! Met beperkte 
kosten en inzet. En daar gaat het ons om. 
 
Stap 1 
Heeft u nog geen Facebook pagina? Maak er eentje aan voor uw coöperatie. Om goed 
vindbaar te zijn adviseren wij u om de naam te gebruiken van uw coöperatie.  
Bijvoorbeeld: www.facebook.com/AmelandEnergie 
 

Wees er zeker van dat u een pagina maakt en géén persoonlijk profiel met 
de naam van uw coöperatie! 
 
U ziet op Facebook aan de linkerzijde een verticale balk met veel opties. Klik op ‘pagina maken’. 
U kunt er voor kiezen om een bedrijf of organisatie te maken, maar ook een community. Beide is 
mogelijk.  
 
Vul de naam in van uw coöperatie en u kunt aan de slag! 



 
 
Weet u niet hoe u een Facebook account moet aanmaken en is er ook niemand in uw 
directe omgeving die weet hoe het werkt? Dan kunt u ons of wellicht een collega 
coöperatie vragen. Of kijk op www.facebook.com/help/ 
 
 
Stap 2 
U kunt nu gebruik maken van de vele mogelijkheden die Facebook biedt. Uw logo als 
profielfoto, nieuwtjes over uw coöperatie en ‘vrienden’ uitnodigen, ’liken’ van berichten 
of foto’s. De basis heeft u nu gelegd. 
  
Stap 3 
Na enkele weken heeft u al heel wat “vrienden”. Plaats elke week een nieuwtje, 
eventueel met foto of filmpje. Elk nieuws is nieuws en zeker in uw eigen gebied krijgt u 
dan aandacht voor uw coöperatie. Een paar voorbeelden: 

 Elke week een foto van de zonnebloem groei wedstrijd van de 3e klas 
 kWh stand van de zonnepanelen van Sjaak 
 Verkoop zonnepanelen postcoderoos gestart 
 40% zonnepanelen postcoderoos verkocht in 3 weken 
 Hilbrand heeft zijn huis geïsoleerd 
 Garage Terpstra heeft LED verlichting van de Coöperatie gekocht 
 Ameland doet mee met zonnebootrace 
 MAAK FILMPJES. MAAK FOTO’S, VAN SUCCESSEN IN HET DORP. JE 

DORPSGENOTEN ZIJN VAST GEINTERESEERD. 
 

Tot zover is alles gratis. Met elk berichtje komt u onder de aandacht. 
 
 

http://www.facebook.com/help/


 
Stap 4 
 
Facebook biedt ook de mogelijkheid om tegen een relatief laag bedrag heel gericht te 
adverteren. Met de gratis opties bereikt u alleen Facebook gebruikers die uw pagina 
volgen, maar met betaald adverteren bereikt u iedereen binnen de door u opgegeven 
grenzen (gebied, leeftijd enz enz) 
 
Stap 5 
Met adverteren op Facebook  wilt u uw dorps-, stad- of wijkgenoten bereiken. We willen 
graag dat ze klant worden bij uw energiecoöperatie/Noordelijk Lokaal Duurzaam, want 
dit is uw energieleverancier die per jaar, per klant, 75 euro oplevert voor de doelen die 
uw coöperatie heeft. 
 
Via de advertentie wilt u de mensen die er op klikken naar de normale website van uw 
coöperatie leiden. Uw website moet dan de informatie geven om klant te worden van uw 
lokale coöperatie/NLD. Deze zgn. ‘wervingspagina’ is erg belangrijk om mensen te 
overtuigen en moet dan ook goed in elkaar steken. Het moet duidelijk worden dat de 
energie via het energiebedrijf NLD van de gezamenlijke coöperaties geleverd wordt. 
Waarmee lokale acties in het dorp ondersteund wordt. Alleen een link naar de NLD site 
is niet sterk. De wervingspagina moet mensen enthousiast maken om energie af te 
nemen van uw dorpscoöperatie via NLD. 
De wervingspagina wordt ook gebruikt om de advertentie mee te maken! Dus zorg voor 
een goed plaatje op de wervingspagina. Het plaatje moet aansluiten bij het dorp en doel 
van de advertentie. Bijvoorbeeld: plaatje voetbalvereniging/bekend persoon. Steun de 
verduurzaming van v.v. Dorp en koop bij coöperatie Dorp uw elektriciteit en gas. Wij 
leveren via NLD uw groene elektriciteit. En daarmee helpen we v.v. Dorp met 
isoleren/zonnepanelen/led-verlichting. (of Kerk verduurzamen ((plaatje Kerk)), of 
andere maatschappelijk vereniging die lokaal aanspreekt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stap 6 
 
Stap voor stap een advertentie plaatsen. 
 

 
 
We gaan een advertentie maken. Druk op het driehoekje rechtsboven, vervolgens 
selecteert u “Advertentie maken”. 
 

 



 
We komen nu in het scherm waar een advertentie gemaakt gaat worden. Hier kunnen 
we de doelgroep ook aanmaken en diverse andere instellingen. Dit instellen is erg 
belangrijk! U wilt als lokale coöperatie mensen uit uw dorp bereiken. Niet mensen uit 
Amsterdam, Rotterdam of ander stadje.  
 

 
 
Selecteer “Mensen in de buurt van je bedrijf bereiken”. 
 

 
 
 
Klik vervolgens op “Doelgroepen budget instellen”. 
 



 
 
We komen nu op de pagina waar we van alles kunnen instellen, zoals de straal van het 
bereik. Maak deze niet te groot, want dat kost onevenredig veel budget. De kans dat 
iemand uit Amsterdam via uw coöperatie klant wil worden is klein, dus beperk u tot uw 
eigen gebied. 
 

 
 
Door het aantal kilometers juist in te stellen verkleint u de doelgroep. In dit voorbeeld is 
bij een straal van 20 km 160.000 mensen doelgroep. Door dit te verkleinen naar 3km is 
de doelgroep nog 1000 personen. 
Zit u in een gebied waarbij u een buurcoöperatie heeft en u een grensgebied gezamenlijk 
heeft, stel het dan zo in dat u nog net in het gebied van uw buurcoöperatie adverteert. 



Uw buurcoöperatie doet hetzelfde. U adverteert een klein beetje in elkaars gebied. Zo 
bereiken we altijd de mensen en is het aan de klant wie ze kiezen. 
 
Selecteer vervolgens Looptijdbudget. 

 
 
Het is verstandig om de eerste keren een looptijd budget in te stellen. Hiermee 
voorkomt u dat u per ongeluk uw advertentie vergeet en de campagne gewoon door 
loopt en uw budget leeg loopt. Door een tijd er aan te koppelen kunt u goedkoop kijken 
wat uw advertentie doet.  
Stel een campagnebudget in van $50 en kijk eens wat er gebeurt. Stel de looptijd in op 
een maand. Na deze maand loopt de advertentie automatisch af en kunt u kijken wat het 
resultaat is.  
Facebook zal zijn uiterste best doen om uw advertentie zoveel mogelijk te promoten bij 
uw doelgroep (dorpsgenoten). Facebook heeft er immers belang bij om die $50,- op te 
maken…. Daar leeft Facebook van. Maar voor u is het een goedkope manier en efficiënte 
manier om met $50,- 1000 of 10.000 mensen te bereiken. 
 
We gaan nu ADVERTENTIEMATERIAAL kiezen.  Druk op de knop rechtsonder 
ADVERTENTIEMATERIAAL kiezen. 
 
 



 
 
 
Voer de advertentietekst in. Vanuit een word bestand kunt u deze tekst ook knippen en 
plakken. Onderaan dit document staan enkele voorbeelden. Maar u kunt ook zelf de 
advertentie tekst verzinnen en toespitsen op uw lokale situatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klik vervolgens op Bestelling plaatsen: 
 

 
 
Stap 7 
We gaan nu monitoren wat er gebeurt. De advertentie loopt. U kunt zien hoe vaak 
mensen op uw advertentie klikken en wat het per klik kost.  
We willen graag aan het einde van uw advertentiecampagne een schermafdruk/rapport 
van uw advertentie zodat we kunnen leren. Wat doet uw advertentie. Wie hebben we 
bereikt. Wie willen we nog specifieker bereiken. Als we dit van alle deelnemende 
coöperaties ontvangen dan kunnen we daarmee aan de slag voor volgende campagnes. 
 
 
Stap 8 
Voorbeelden van advertenties kunnen zijn: 

 Word lid van onze coöperatie 
 Stap over naar je eigen dorps energiebedrijf NLD 
 Word baas van je eigen energiebedrijf 
 De dorpsmoestuin heeft groenteverkoop 
 Volgende week Energiemarkt in dorpshuis 
 Vraag advies over huis isoleren aan je dorpscoöperatie. We helpen graag met 

gratis advies. 
 Hoe stap je over op LED verlichting! 
 Coöperatie start verkoop zonnepanelen postcoderoos 



 En herhaal dit. En herhaal dit. En herhaal dit. Marketing is soms wat lange adem.  
 
 
 
Voorbeeld teksten voor een advertentie om klanten te werven voor uw energie 
coöperatie/NLD: (onderstaande teksten is door verschillende mensen/vrijwilligers 
bedacht, betere teksten zijn van harte welkom) 
Maak de landingspagina/advertentie tekst persoonlijk toegespitst op uw dorp. Met een 
plaatje van een bekend persoon of de voetbalclub.  
 
 
Facebook advertentie voorbeeldtekst 1 
 
RED DE WERELD, BEGIN MET UW DORP! 
 
Onze energie moet duurzaam en groen, dat weet u al. Wat u nog niet weet is dat u uw 
energie ook via uw eigen dorpscoöperatie Us Dorp kunt krijgen! Hiermee laat u ook uw 
dorp profiteren! Hoe? Volg deze link en doe mee! (link naar uw website waar de pagina 
staat waarin u uitgebreid uitleg geeft over NLD).  
 
Facebook advertentie voorbeeldtekst 2 
 
ENERGIE; We maken het lokaal. 
 
Ons dorp is via de dorpscoöperatie, leverancier van groene energie. U kunt uw energie 
gewoon bij ons afnemen, en zo ons dorp steunen. Vreemd? Moeilijk? Welnee! Volg deze 
link en doe mee in de meest opzienbarende energie beweging van ons allemaal! (link 
naar uw website waar de pagina staat waarin u uitgebreid uitleg geeft over NLD) 
 
 
Facebook advertentie voorbeeldtekst 3 
 
HOUDT DE TOEKOMST IN EIGEN HAND! 
Met uw dorp kunt u de energie voorziening in eigen hand houden, wat u betaald aan 
energie verdwijnt niet naar het buitenland maar blijft in Friesland, in uw dorp! 
Gegarandeerd duurzaam en lokaal opgewekt en 100% groen! Doe mee en investeer in 
uzelf en uw omgeving! Wilt u weten hoe? Volg deze link: (link naar uw website waar de 
pagina staat waarin u uitgebreid uitleg geeft over NLD)  
 
 
Facebook advertentie voorbeeldtekst 4 
Foar de Fryske minsken 
Doch krekt as Foppe en slút jo oan! 

Út Fryslân komt in nij inisjatyf. Doarpen kinne sich oanslúte by harren eigen enerzjybedriuw. 

Jo jild bliuwt yn Fryslân, banen wurde sa behâlden en yndachtich de takomst wurd enerzjy 

allinich duorsum opwekt. Jou it bûtenlân gjin jild, mar ynvestearje yn jo eigen doarp! Sjoch 

op (link naar uw website waar de pagina staat waarin u uitgebreid uitleg geeft over 
NLD)  foar mear ynformaasje. 

  



Facebook advertentie voorbeeldtekst 5 
Persoonlijk maken binnen een dorp/Geef het een gezicht. 
 
Taeke van Bouwbedrijf Spijker heeft nu elektriciteit van onze lokale energiecoöperatie. 
Lokaal schone energie geproduceerd in Noord Nederland. Taeke hoorde van onze 
energie en wilde ook op die manier meewerken aan een schone toekomst. Meewerken 
aan een betere wereld is hierdoor eenvoudig. Wat Taeke zo trok aan onze energie 
coöperatie lees je hier. (En dan het verhaal van Teake op uw eigen website waarom hij 
overgestapt is op  energie van uw energiecoöperatie. Winst blijft in het dorp en wordt 
duurzaam geïnvesteerd. Taeke is nu bezig met een warmtepomp en de energie 
coöperatie ondersteunt Taeke daarin om zo energie te besparen. We helpen jou ook 
graag, stap over en wordt lid van onze coöperatie). 
 
Facebook tekst 6 
 
Voetbal vereniging X wordt ondersteund door Energie Coöperatie ….. Help mee om de 
sportverlichting te verduurzamen. Stap over naar onze Energie Coöperatie en help mee 
ons dorp te verduurzamen. Hoe? Lees hier hoe wij voetbal vereniging steunen. 
 
 
 
Ter info: 
Facebook heeft daarnaast ook nog Lokale groepen voor ruilen en verkoop. Zoals: 
 

 
 



 
 
Kijk eens in die groepen wat u daar kunt aanbieden binnen de regels van de groepen. U 
bereikt dan lokale mensen die lid zijn van de groep. 
 
Voorbeeld campagne: 
 
Op de Facebook pagina van Us Koöperaasje zag ik het bericht staan van Goutum. Dit heb 
ik vervolgens gepromoot met als doelgroep alleen mensen uit Goutum. 
 



  
 



 
 
Ik heb 11 dollar geïnvesteerd.  Hiermee heb ik 597 bereikt. Dat wil zeggen, de mensen 
hebben het berichtje gezien. 48 Hebben daadwerkelijk op het bericht geklikt. 
 
Voor 11 dollar bereik je eenvoudig Goutum. Nu alleen met het bekendmaken van de 
start van de lokale energiecoöperatie. 
 
Dus Facebook berichten kunnen ook goed en eenvoudig gepromoot worden. 


