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Bijlmer Parktheater (hierna BPT) heeft Manoahklaasse.com gevraagd om een

adviesplan voor hun social media te maken. Gevraagd is hierbij om letten op:

• Aanpak grote aantal social media kanalen

• Aanpak wirwar van social media activeiten door verschillende partijen, 

dmv duidelijke richtlijnen en kaders

• Sturen op duidelijke, meetbare, zinnige resultaten met social media

VRAAG BIJLMER PARKTHEATER

VRAAG BIJLMER PARKTHEATER
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HUIDIGE SITUATIE

SHARE OF VOICE



HUIDIGE SITUATIE

SHARE OF VOICE

Als share of voice kleiner is dan marktaandeel, 
dan is de online presence van BPT onvoldoende.



SENTIMENT

HUIDIGE SITUATIE



SENTIMENT

Ter vergelijk met 2016: dat jaar was het positief sentiment 7,5% 
en negatief sentiment 1,23%. Zaak is om positief weer te doen 
stijgen en negatief richting de 0 te krijgen.

HUIDIGE SITUATIE



BEREIK

HUIDIGE SITUATIE



BEREIK

Dit is over 2017. Er zijn geen cijfers van 2016.

HUIDIGE SITUATIE



ENGAGEMENT / IPM

HUIDIGE SITUATIE

FACEBOOK, JAN ’18 FACEBOOK, DEC ’17 INSTAGRAM



ENGAGEMENT / IPM

Gemiddeld ligt IPM dus rond de 2. Dit is te laag, zou minimaal 4 moeten zijn. 
IPM kijkt max. 30 dagen terug, er is wel een manier om die uit Facebook te halen maar 
dat kost erg veel tijd. 

De IPM van Instagram staat op 0 omdat er geen content is geplaatst afgelopen 30 
dagen. Zie bijlage 6 voor een posts Instagram over 2017.

(Aanbevolen way of working vanaf nu: Elke maand van zowel Facebook als als Instagram 
IPM een screenshot maken. Dan eind van jaar door gemiddelde nemen.)

HUIDIGE SITUATIE



TRAFFIC

HUIDIGE SITUATIE



TRAFFIC

96% van de traffic vanuit social naar de website komt van 
Facebook.

HUIDIGE SITUATIE



CONVERSION

HUIDIGE SITUATIE



CONVERSION

95% van de conversie door social komt van Facebook.

HUIDIGE SITUATIE



FACEBOOK PAGINA’S

HUIDIGE SITUATIE



FACEBOOK PAGINA’S

Voorgaand schema is een overzicht van de Facebook-kanalen die (deels) in beheer zijn

bij het Bijlmer Parktheater. Na onderzoek blijkt dat er op 5 van deze 11 kanalen minimaal

1 keer in de afgelopen 6 maanden een bericht is geplaatst. 

De overige kanalen vallen in de categorie: ‘slapend’. 

HUIDIGE SITUATIE



FACEBOOK PAGINA’S

HUIDIGE SITUATIE



FACEBOOK PAGINA’S

Van de 5 kanalen die ‘redelijk actief’ zijn te noemen, zijn er 3 in co-beheer. Fatu, Bijlmer

Boekt en Bijlmer Klassiek. 

Deze drie genoemde kanalen zijn tegelijk de meest actieve wanneer je kijkt naar de IPM 

(interactie per 1000 fans) en frequentie van plaatsing van berichten.

HUIDIGE SITUATIE



OVERIGE SOCIALS

HUIDIGE SITUATIE



OVERIGE SOCIALS

Er is een slapend Twitter kanaal: https://twitter.com/bptzo

HUIDIGE SITUATIE

https://twitter.com/bptzo


FACEBOOK ADS

HUIDIGE SITUATIE



Veel• verschillende Facebook pagina’s (zie bijlage 5)

Geen• dashboard en monitorings- of rapportagetool

Geen• redactieoverleg

Geen• consistente huisstijl

Verkeerd• gebruik van ads manager

Veel• meewerkpotentie van medewerkers / organisators

Enkele• Facebookpagina’s zijn wél succesvol

ALGEMEEN

HUIDIGE SITUATIE
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Vergroten• van zowel publieksbereik als ook de actieve participatie aan kunst en cultuur

Het • versterken van het imago 

Werven• van nieuwe doelgroepen

Vergroten• klantretentie

Versterken• van corporate image en identiteit

Verbeteren• zichtbaarheid van alle artistieke producten (talentontwikkeling & 

programmering)

NIET-SMART

GEWENSTE SITUATIE



• Verhoging bereik met 10%

• Verhogen Facebook IPM naar 5

• Verhogen Instagram IPM naar 30

• Verhogen positief sentiment naar 15%

• Verhoging Youtube abonnees naar ..

• Gemiddeld 1000 views per Youtube video

• Verhoging conversie naar €2000,- per campagne

• Verdiend social verkeer naar .. (door BPT te ontwikkelen kpi)

SMART

GEWENSTE SITUATIE
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PROBLEMEN

ALGEMEEN
• Groot aantal Facebookpagina’s (en 1 slapend Twitter account) met elk eigen huisstijl

zorgen voor wildgroei aan communicatie (zie bijlage 5)

• Ontbreken dashboard en monitorings- of rapportagetool zorgt ervoor dat het 

overzicht mist 

• Inzichten en resultaten worden niet gedeeld

• Elke pijler binnen BPT trekt z’n eigen plan en werkt niet samen

• Geen contentstrategie

• Content van lage kwaliteit

• Adverteren kost meer dan dat het oplevert



PROBLEMEN

ALGEMEEN
Huidige• medewerker niet skilled genoeg om social media succesvol neer te zetten

Geen• funnelwerking

Geen• consistente visuele uitstraling

Belangrijke• stakeholders zoals Jeffrey Spalburg zijn niet on board. Maar ook internal 

employees advocates ontbreken

Geen• SMART doelen

Wordt• heel veel budget gestoken in Adwords ($120.000). Dat zorgt doorgaans voor

een hogere bounce rate en bezoekers die niet terugkomen



Opvallende beelden, niet eenduidig. 

De frequentie ligt hoog, dat kan gunstig zijn maar 

er wordt geen rekening gehouden met het 

algoritme van Facebook (4 a 5 posts per week is 

ideaal).

Dit bericht bevat teveel tekst (10 woorden max is 

gunstiger).

CONTENT

PROBLEMEN



Teveel• tekst in visual

Beeld• oogt chaotisch

Organisatie• zou BPT huisstijl

aan moeten houden

CONTENT

PROBLEMEN



Soms worden twee dezelfde
berichten snel achter elkaar
geplaatst.

PROBLEMEN

CONTENT



CONVERSIES

PROBLEMEN



CONVERSIES

PROBLEMEN



In totaal is er in 2017 €1359 aan conversies vanuit social ontstaan (bijgedragen 

sociale interacties moet gedeeld door 2, want social is slechts een van de 

redenen dat de conversie heeft plaatsgevonden). Afgezet tegen een investering 

van €1027 levert dit een winst op van €332,25. Wanneer hier productiekosten en 

arbeidsloon in worden meeberekend, betekent dit dat er verlies wordt geleden 

wat betreft Facebook advertising. 

CONVERSIES

PROBLEMEN
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OPLOSSINGEN

Sluiten• alle social pagina’s behalve die van BPT zelf

Twitter • alleen gebruiken om content 1:1 door te posten vanaf FB

LinkedIn • alleen gebruiken om content 1:1 door te posten vanaf FB

Youtube• (meer)gaan gebruiken en meer focus op productie

videocontent

Werken• met een funnel: social media samen laten werken met website, 

display en evt. emailmarketing

ALGEMEEN



OPLOSSINGEN

• Samenwerking tussen pijlers: wekelijkse / maandelijkse

redactievergadering waarin resultaten worden getoond

• Storytelling content halen uit Talentontwikkeling en Community Art 

platform

• Inrichten en inzetten Social media Tool

• Doelen SMART maken

ALGEMEEN



Verhoging• van focus

Efficientere• stijlbewaking

Meer • rendement

Beheerders• / stakeholders aan boord krijgen zodat die aan de BPT 

social media mee gaan werken

SLUITEN ALLE PAGINA’S BEHALVE VAN BPT

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



Twittergebruik• daalt hard

Nu • slechts nog gebruikt door journalisten en media vakmensen

Wordt• gebruikt voor ‘pulse’ in samenleving maar dat is niet relevant 

voor doelen BPT

Bespaart• geld wat elders ingezet kan worden

Vergroot• focus (pick your battles)

Wat• wel kan is content 1:1 organisch doorposten vanaf FB

STOPPEN MET TWITTER

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



• LinkedIn uberhaupt niet geschikt als platform voor BPT

• Bespaart geld wat elders ingezet kan worden

• Vergroot focus (pick your battles)

• Wat wel kan is content 1:1 organisch doorposten vanaf Facebook

STOPPEN MET LINKEDIN

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



Video • groeit enorm hard als contentvorm

Vloggen• is hyperpopulair

Zijn• mogelijk vloggers-in-de-dop te vinden binnen BPT

Minimale• editing nodig om snel tot iets leuks te komen

Kan• worden aangevuld door regelmatige producties met meer budget

Vooral• de Bijlmer&zo producties zijn erg gaaf!

YOUTUBE (MEER) GAAN GEBRUIKEN

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



Als social media op deze manier gaat samenwerken

met de website en display of emailmarketing, 

kan het als conversiemiddel ingezet worden. 

Voor een uitwerking van een voorbeeld, zie ‘Campagne

mechaniek’

WERKEN MET EEN FUNNEL

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



Retargeting kan met 

display, social of email

WERKEN MET EEN FUNNEL

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



• 1 keer per maand redactievergadering

• Vertegenwoordigers van alle pijlers aanwezig

• Gezamenlijk samenstellen van de contentkalender

• Verwerken ieders input mbt campagnes

• Doornemen resultaten van vorige maand

• Samen bekijken welke content scoort en welke niet

Zie bijlage 4 voor een rapportage voorbeeld

SAMENWERKING TUSSEN PIJLERS

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



• BPT heeft een verhaal

• BPT heeft kernwaarden

• BPT gaat om mensen

• Het verhaal van BPT maakt fans van klanten

• Zorgt voor sympathie en emotionele binding

• Waardoor hogere retentie

• Er valt ontzettend veel content uit de community te halen!

STORYTELLING CONTENT

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



Monitoring • conversaties rondom BPT

Efficiente• webcare op eigen kanalen

Bijhouden• sentiment en share of voice

Insights, analytics en • rapportage mogelijkheden

INRICHTEN EN INZETTEN SOCIAL MEDIA TOOL

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



Vergroten• van zowel publieksbereik als ook de actieve

participatie aan kunst en cultuur

– Koppel dit aan Share of Voice

VAN NIET-SMART NAAR SMART DOELEN

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



• Het versterken van het imago

- Koppel dit aan Sentiment

VAN NIET-SMART NAAR SMART DOELEN

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



Werven• van nieuwe doelgroepen

- Juiste werkwijze is: op nieuwe doelgroepen gaan targeten en dan 

traffic meten. Als de traffic uit nieuwe doelgroepen groeit is dat je (in 

dit geval toenemende) kpi.

VAN NIET-SMART NAAR SMART DOELEN

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



Vergroten• klantretentie

Hiervoor zou je verdiend - social verkeer moeten gaan meten. Dat is: totaal aantal

sessies uit Facebook (Google Analytics) - het aantal clicks vanaf de Facebook-pagina

(Facebook Analytics) = het aantal verdiende social sessies. 

Uitleg- : https://www.marketingfacts.nl/berichten/fuck-bereik-vier-kant-en-klare-

alternatieven-die-wel-iets-zeggen-impact. 

Een- tijdrovende klus die wel resultaat oplevert.

VAN NIET-SMART NAAR SMART DOELEN

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN

https://www.marketingfacts.nl/berichten/fuck-bereik-vier-kant-en-klare-alternatieven-die-wel-iets-zeggen-impact


• Versterken van corporate image en identiteit

- Hiervoor zou je NPS moeten gaan meten. Of anderszins 

onderzoek doen onder de doelgroep mbt enquetes. Of een 

intelligent datadashboard inrichten wat opinies verwerkt tot 

inzichten. Op zich zou dat geen verkeerd plan zijn.

VAN NIET-SMART NAAR SMART DOELEN

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



• Verbeteren zichtbaarheid van alle artistieke producten

(talentontwikkeling & programmering)

- Je zou dan de social posts moeten pakken die puur hierover 

gaan, bereik meten aan het begin en aan het eind. Dit kost tijd, 

maar leidt wel tot inzicht op dit vlak.

VAN NIET-SMART NAAR SMART DOELEN

OPLOSSINGEN - ALGEMEEN



• Gerichte advertising in plaats van blind boosten

• Sponsored content: promotiecontent voorstellingen. Darkposten en laten landen op 

eventpagina’s

• Organic content: storytelling content uit Talentontwikkeling en Community Art 

platform. 

• Zoveel mogelijk content vanuit de community laten ontstaan, waardoor conversaties

ontstaan

• Content als blog plaatsen

FACEBOOK, INSTAGRAM

OPLOSSINGEN – FACEBOOK, INSTAGRAM



OPLOSSINGEN – FACEBOOK. INSTAGRAM

Niet• ‘boost’ knop gebruiken maar Facebook Ad Manager

Doelgroepen• aanmaken en budget slim inzetten middels CPC en CPM

GERICHTE ADVERTISING



OPLOSSINGEN – FACEBOOK. INSTAGRAM

Dit betreft storytelling content uit het Talentontwikkeling en Community Art platform. 

De bedoeling is dat dit zoveel mogelijk ‘echte’ mensen in beeld komen. 

Denk aan interviews, behind-the-scenes, uit het leven van, etc.  

Zie voor contentpijlers / thema’s ‘Contentstrategie’

ORGANIC CONTENT VANUIT DE COMMUNITY



OPLOSSINGEN – FACEBOOK. INSTAGRAM

Als content in blogvorm op de website wordt geplaatst, moeten mensen naar

de website klikken voor het volledige artikel. Als die landingspage dan funnelend

werkt door doordachte CTA’s, heb je ook uit organische content conversie.

CONTENT ALS BLOG PLAATSEN EN DOORPOSTEN



RESULTAAT
SOCIAL MEDIA 
BPT



Toename van sentiment en share of voice gaat leiden tot een hoger

organisch bereik en maximalisering van buyer intention. 

Het wordt daardoor dus veel makkelijker om clicks te converteren. 

Dit vertaalt zich in hogere conversiepercentages.

VERBETERING KPI’S LEIDT TOT HOGERE CONVERSIE

RESULTAAT



Het is zaak om elke campagne winst te laten draaien. Een voorbeeld. Stel, kosten maken

campagne is €1.000. Met een advertentiebudget van €1.500 genereer je 4000 clicks naar

website. 

Stel dat daar 10% converteert (ook dmv slimme retargeting) tegen een orderwaarde van 

€10, is de winst per campagne €1.500 (dit bedrag wordt hoger naarmate klantretentie

wordt verbeterd door het opbouwen van emaildatabases en daardoor slimme retargeting)

Zie bijlage 2 en 3 voor berekening.

FACEBOOK CAMPAGNES DRAAIEN WINST

RESULTAAT



N.B.: Het gaat hier om individuele kaartverkoop. Om opbrengst per campagne te stuwen, 

zou je ook kunnen denken aan grotere orderwaardes dmv groepsdeals of abonnementen

(en merchandise?). 

E.e.a. is uiteraard een marketing-keuze.

FACEBOOK CAMPAGNES DRAAIEN WINST

RESULTAAT



Met de helft van het Google advertentiebudget ($60.000) kunnen 17 mln mensen worden

bereikt en verleid worden tot 60.000 clicks richting de website (zie bijlage X). 

Stel dat daar 2,5% van converteert tegen een gemiddelde orderwaarde van €10,- leidt dat

tot een omzet van €15.000

Zie voor berekening bijlage 1. N.B.: Vooralsnog niet mogelijk vanwege beperkingen in 

voorwaarden Google adwords.

YOUTUBE ADS: €15.000 WINST 

RESULTAAT



CAMPAGNE 
MECHANIEK 
SOCIAL MEDIA 
BPT



TOP FUNNEL

CAMPAGNE FORMATS



TOP FUNNEL OPTIE 1: VIDEO SNIPPET

CAMPAGNE FORMATS



TOP FUNNEL OPTIE 1: VIDEO SNIPPET

Video is hot. Organisaties als Orkater slagen er erg goed in om met 

goeie videocontent te komen. 

Alleen: die moet dan mensen wel verlokken om naar de site te komen. 

Werk dus altijd met snippets en plaats de volledige url in de copy.

CAMPAGNE FORMATS



TOP FUNNEL OPTIE 2: VISUAL

CAMPAGNE FORMATS



TOP FUNNEL OPTIE 2: VISUAL

De gebruikte visual moet altijd in hetzelfde format zijn, met een tekst

eroverheen die sterk uitnodigt tot klikken. In Facebook kan e.e.a. zo

worden ingesteld dat de gehele ad klikbaar is.

CAMPAGNE FORMATS



MID FUNNEL

CAMPAGNE FORMATS



MID FUNNEL: 
LANDINGSPAGE 

CAMPAGNE FORMATS



MID FUNNEL: LANDINGSPAGE 

De volledige versie van de video, of een vervolg /antwoord op de 

cliffhanger in de visual.

CAMPAGNE FORMATS



BOTTOM FUNNEL

CAMPAGNE FORMATS



BOTTOM FUNNEL: RETARGETING 

CAMPAGNE FORMATS



BOTTOM FUNNEL: RETARGETING

Een uitnodigende boodschap op Display of Social.

CAMPAGNE FORMATS



EINDADVIES
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De traffic die social media oplevert kan tot grotere conversieresultaten leiden als de 

orderwaarde wordt vergroot. Denk hierbij aan:

• (Groeps)abonnementen

Merchandise•

Arrangementen• incl. eten en drinken (wel horecavergunning nodig)

VERGROTEN ORDERWAARDE

EINDADVIES



OPLOSSINGEN – FACEBOOK, INSTAGRAM

Facebook pagina’s van Fatu, Bijlmer Boekt en Bijlmer Klassiek doen het beter dan

die van BPT (zie slide 21). Het is dan ook zaak om medewerkers en partners aan

boord van social te krijgen. Dit kan gebeuren door het delen van inzichten, plannen, 

rapportages, cijfers, doelstellingen. Verder gaat het renderende

campagnemechanisme er ook voor zorgen dat er beloftes gedaan kunnen worden

mbt campagnes via de BPT socials. 

MOBILISEREN VAN PARTNERS



OPLOSSINGEN – FACEBOOK, INSTAGRAM

Jeffrey Spalburg heeft aangegeven dat hij de social media kanalen van BPT 

onvoldoende van kwaliteit vindt. Al de door hem genoemde manco’s worden door de 

uitvoer van dit plan verholpen. Advies is om hem mee te nemen in alle verbeteringen

en doelstellingen en redactievergaderingen. Reken hem voor wat hij aan conversies

kan binnenhalen. Verder heeft hij aangegeven dat hij meer met video wil gaan doen, 

en dan de wat professionelere videoproducties. Een reden te meer voor BPT om 

video als voornaamste contentvorm in te gaan zetten.

MOBILISEREN VAN JEFFREY SPALBURG



Een strategie uitdenken is 1. De uitvoering is 2. Aangezien er bij BPT op dit moment 

geen adequaat persoon aanwezig die de aanbevelingen effectief kan gaan

uitvoeren, biedt Manoahklaasse.com aan om in samenwerking met Harana de 

eerste 1-3 maanden de social media en online marketing activiteiten voor hun

rekening te nemen. En daarmee de basis te leggen voor een succesvolle online 

aanpak van BPT. 

BASIS VAN 1-3 MAANDEN

EINDADVIES



BPT • heeft dan 1-3 maanden de tijd om een geschikte persoon te vinden voor de 

rol allround online marketeer

Het • voorkomt het in een stoffige lade terechtkomen van beide strategieen

Rules of conduct • kunnen nog worden aangepast op basis van uitrol strategieen

De basis • wordt zodoende gelegd voor een solide, succesvolle online aanpak

WAAROM?

EINDADVIES – BASIS VAN 3 MAANDEN



Door het bedenken en uitrollen van campagnes die die 1-3 maanden financiert. Zie

Campagne 2 voor een voorbeeld. Dit zijn de uren die nodig zijn om het social media stuk

te doen. 

HOE?

Aantal uur Per
Content 1 post
Contentkalender bijhouden 2 maand
Webcare 1 week
Training 8 medewerker
Monitoring 1 week
Rapportage 2 maand

EINDADVIES – BASIS VAN 3 MAANDEN



OPLOSSINGEN – FACEBOOK, INSTAGRAM

Uit het plan blijkt wel dat er ‘handjes bij moeten’. BPT heeft

al aangegeven een social media medewerker en een social 

media stagiair aan te willen trekken. In bijlage 7 een

profielschets van beiden.

AANTREKKEN SOCIAL MEDIA SPECIALIST



BIJLAGEN
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1. YOUTUBE ADS BEREKENING
Scenario $60.000

Bumper (gericht op awareness) Budget CPM Weergaven CTR Clicks CPC
$60,000.00 $5.00 12,000,000 0.10% 12000 $5.00

Instream Ads (gericht op clicks/conversie) Budget CPM Weergaven CTR Clicks CPC
$60,000.00 $12.00 5,000,000 0.35% 17500 $3.43

Scenario $120.000

Bumper (gericht op awareness) Budget CPM Weergaven CTR Clicks CPC
$120,000.00 $5.00 24,000,000 0.10% 24000 $5.00

Instream Ads (gericht op clicks/conversie) Budget CPM Weergaven CTR Clicks CPC
$120,000.00 $12.00 10,000,000 0.35% 35000 $3.43

BIJLAGEN



2. FACEBOOK ADS BEREKENING

Doelgroep Budget CPM Weergaven CTR Clicks
Ouders van 2-12 jarigen €300.00 €4.00 75,000 0.80% 600
18-40 jaar €400.00 €4.00 100,000 0.90% 900
40-60 €500.00 €3.80 131,579 1.00% 1316
60+ €300.00 €3.80 78,947 1.50% 1184
Alles gecombineerd (primair buurtbewoners tussen 18-65+, straal
5km rond Theater) €1,500.00 €3.90 385,526 1.05% 4000

BIJLAGEN



3. FACEBOOK CAMPAGNES BEREKENING

Budget voor maken campagne €1.000
Campagnebudget voor 
Facebookadvertenties

€1.500

Traffic richting landingspage 4000
Conversieratio landingspage 10%
Gem. orderwaarde €10
Totaal omzet €4000
Totaal bruto winst €1300

BIJLAGEN



4. MAANDELIJKSE INSIGHTS

Wat goed werkt zijn screenshots van de 

posts in de Insights van de socials in een

presentatie. Dit kan voor zowel Facebook, 

Instagram en Youtube

BIJLAGEN



5. FACEBOOK PAGINA’S

BIJLAGEN



6.INSTAGRAM POSTS 2017

BIJLAGEN



7. PROFIEL SOCIAL MEDIA MEDEWERKER

BIJLAGEN

Je schrijft PR• - teksten voor de website, social media, nieuwsbrieven en drukwerk.
Je bedenkt promotieacties voor voorstellingen, festivals en coproducties.•
Je bent medeverantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van interne en externe •
communicatie (en doet proactief aanbevelingen hierover) en je bewaakt de huisstijl van BPT.
Je beheert (coördineren en updaten) de • social media kanalen van BPT (Facebook, Instagram, 
Youtube).
Je analyseert en rapporteert het effect van de online middelen (• social media en e-mailmarketing).
Je zorgt voor een effectieve inzet van sociale media met campagnes die aantoonbaar resultaat •
opleveren.
Je hebt uitmuntende communicatieve en redactionele vaardigheden en een vlotte pen.•
Je hebt kennis van en ervaring met direct marketing, traditionele media, • social media, MS-Office-
programma’s en het onderhouden van websites (CMS).
Je vindt blindelings je weg in Facebook en • Youtube ads manager, Google Adwords en Analytics 
alsook in emailclients zoals Mailchimp en <invoegen mailclient BPT>
Beheersing van programma’s als Photoshop, Illustrator, • Final Cut Pro en/of Adobe Premiere is een 
pré.
Je hebt minimaal een • HBO-opleiding (Marketing en Communicatie of een relevante opleiding) en 
minimaal twee tot drie jaar relevante werkervaring.
Je hebt oog voor detail en inhoud van publiciteitsteksten, werkt planmatig en kunt prioriteiten •
stellen. 



8. PROFIEL SOCIAL MEDIA STAGIAIR

BIJLAGEN

Wie ben je?
Jij bent de helpende hand van de Marketing & PR medewerker van BPT in de promotie en de campagnes van 
verschillende theatervoorstellingen. Je bent in staat deze campagnes ook zelf te bedenken. Je bent in staat je sociaal, 
soepel en flexibel op te stellen binnen de gehele organisatie en naar buiten toe zonder je eigen 
marketingcommunicatiedoelen uit het oog te verliezen. Je bent enthousiast, hebt oog voor nieuwe en creatieve 
marketing en durft die zonder schroom in te zetten. Je weet social media en e-mailmarketing tactisch in te zetten. Je 
krijgt veel vrijheid, kunt dit ook aan, maar weet wel op welk moment je een besluit in overleg moet nemen. Je houdt niet 
alleen van theater, maar je hebt een brede interesse in cultuur. Daarnaast ben je een vriendelijke collega met gevoel 
voor humor die ook graag op collega's afstapt om een gesprek aan te gaan.

Hoe ziet je werk eruit?
Als stagiair bij het BPT werk je nauw samen met de Marketing & PR medewerker. Je hebt een belangrijke redactionele 
verantwoordelijkheid: jij beheert van vroeg tot laat de social kanalen van BPT! Samen met het Marketing & PR 
medewerker ga je aan de slag met de ambities en doelstellingen die zijn geformuleerd in de Social media Strategie, 
Contentstrategie en Rules of Conduct.

Wat ga je allemaal doen?
• Je maakt content (copy, visuals, video) voor de website, social media en nieuwsbrieven.
• Je bedenkt promotieacties voor voorstellingen, festivals en coproducties.
• Je verricht webcare op de social media kanalen van BPT (Facebook, Instagram, Youtube).
• Je analyseert en rapporteert het effect van de online middelen (social media, website en e-mailmarketing).
• Je zorgt voor een effectieve inzet van sociale media met campagnes die aantoonbaar resultaat opleveren.



8. PROFIEL SOCIAL MEDIA STAGIAIR

BIJLAGEN

• Je hebt uitmuntende communicatieve en redactionele vaardigheden en een vlotte pen.
• Je bent ondernemend, creatief, zelfstandig, initiatiefrijk, open en energiek. 
• Je hebt kennis van en ervaring met online marketing, social media, MS-Office-

programma’s en het onderhouden van websites (CMS).
• Je vindt blindelings je weg in Facebook en Youtube ads manager, Google Adwords en 

Analytics alsook in emailclients zoals Mailchimp en <invoegen mailclient BPT>
• Je staat op met Instagram en Youtube en je gaat ermee naar bed.
• Beheersing van programma’s als Photoshop, Illustrator, Final Cut Pro en/of Adobe 

Premiere is een pré.
• Je doet minimaal een HBO-opleiding (Marketing, Media en/of Communicatie of 

anderszins relevante opleiding).
• Je hebt oog voor detail en inhoud van publiciteitsteksten, werkt planmatig en kunt 

prioriteiten stellen. 
• Je gaat goed om met een hoge werkdruk (snel schakelen) en heb geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Je hebt vernieuwde ideeën en weet die te realiseren.



Contactgegevens
ManoahKlaasse.com
Amsterdam
06 - 24 932 144
Manoah@manoahklaasse.com

Facebook.com/Manoahklaasse.com
Twitter.com/Manoahklaasse
Instagram.com/ManoahKlaasse

IK HELP BEDRIJVEN AAN FANS IN PLAATS VAN KLANTEN
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