
Facebook regels cheatsheet 
 
Blokkades  
Wanneer je actief met jouw persoonlijke profiel aan de slag gaat op Facebook zijn er een 
aantal regels waar jij je aan moet houden. Facebook kan jouw account namelijk blokkeren 
zodat je deze niet meer kunt gebruiken. Deze blokkade kan variëren van een aantal uur tot 
een aantal dagen. Wanneer dit gebeurd zul je niets anders kunnen dan rustig afwachten tot 
Facebook jouw account weer hersteld. Voorkomen is hierin dus het allerbeste.  
 
Persoonlijke profiel en vriendschapsverzoeken  
Wanneer je met jouw persoonlijke profiel vrienden gaat zoeken en uitnodigen, kun je dit max 
20 keer per dag doen. Dus nodig max 20 vrienden per dag uit en je zit goed. Je kunt op een 
persoonlijk profiel max 5000 vrienden hebben. Het Facebook Algoritme moet gaan wennen 
aan jouw activiteiten. Mocht Facebook de waarschuwing geven dat je alleen maar mensen 
mag uitnodigen als vriend die jij ook persoonlijk kent en jou vragen om dit te bevestigen, dan 
kun je gewoon op ja klikken. Het loont absoluut de moeite om het profiel van diegene die jij 
als vriend wil uitnodigen te bekijken en niet zomaar mensen in het wilde weg uit te nodigen. 
Een goede groep vrienden van jouw doelgroep is meer waard dan 5000 vrienden waar jij 
niets aan hebt. Facebook zal jou vriendschap suggesties voorstellen gebaseerd op jouw 
gedrag op Facebook. Dus mensen binnen jouw doelgroep als vriend hebben en hiermee 
communiceren levert jou de support van FB op hierin.  
 
Persoonlijk contact via Messenger  
Wanneer je met jouw persoonlijke profiel vrienden persoonlijk gaat benaderen via 
Messenger dan kun je dit max 20 keer per dag doen. Wanneer jij hierin te actief bent zal 
Facebook jouw account blokkeren. Benader dus max 20 vrienden per dag via Messenger. 
Doe dit alleen bij vrienden en niet bij mensen waar jij geen vriendschap mee hebt op 
Facebook. Deze berichten belanden nml in de spambox en de kans is groot dat deze niet 
worden gelezen. Hou de berichten persoonlijk. Kopiëren en plakken kan, maar personaliseer 
het wel en gebruik altijd de naam van de persoon waar jij aan schrijft..wel zo netjes. 
 
Lid worden van groepen  
Wanneer jij met jouw persoonlijke profiel lid wil worden van een groep. Dan kun je dit bij max 
10 groepen per dag doen. Klik de groepen niet achter elkaar aan, maar laat er wat tijd 
tussen zitten. Facebook zal anders denken dat jij een robot bent die in de groepen gaan 
spammen. Dus vraag max bij 10 groepen per dag aan of je lid kunt worden. Wanneer en of 
jouw lidmaatschap verzoek wordt geaccepteerd ligt aan de beheerder van de groep. Hierop 
heeft Facebook geen invloed.  
 
Posten in groepen  
Wanneer jij met jouw persoonlijke profiel wil gaan posten in groepen, doe dit dan bij max 30 
groepen per dag. Laat ook hier steeds weer wat tijd tussen zitten. Een aantal minuten per 
keer is voldoende. Wanneer je dit doet dmv kopiëren en plakken en in sneltrein vaart, zal 
Facebook denken dat jij een geautomatiseerd programma bent en jouw account blokkeren 
ivm spammen. Dus max in 30 groepen per dag rustig posten.  
Regels van de groepen  



Wanneer jij met jouw persoonlijke profiel wil posten in groepen dien je eerst de regels van 
deze groep goed door te lezen. De regels van de groep worden door de administrator zelf 
gemaakt en gehandhaafd. Wanneer er staat dat advertenties of reclames niet worden 
toegestaan, respecteer dit dan ook. De administrator kan jouw lidmaatschap beëindigen of 
jouw aangeven bij Facebook. Beiden kun je dus makkelijk voorkomen door de regels eerst 
even door te lezen.  
 
Berichten plaatsen op jouw eigen persoonlijke profiel, pagina of groep  
Facebook stimuleert activiteit en interactie. Elke dag actief zijn op Facebook zorgt hiervoor. 
Op jouw eigen profiel, pagina en groep kun je zonder problemen elke dag een aantal 
berichten plaatsen. Zorg er wel voor dat dit vooral informatie en waarde oplevert voor jouw 
publiek waar deze iets aan heeft.  
 
Toch hulp nodig: 
support@melaniemooimanconsulting.nl 


