
 

Opzetten van het persoonlijke Facebook profiel 
 
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  
Jouw persoonlijke profiel dient te zijn voorzien van een persoonlijke profielfoto waarop jouw 
gezicht goed is te zien. Ook wil Facebook graag een menselijke naam. Dus geen 
bedrijfsnaam. Wel kun je als bijnaam jouw bedrijfsnaam gebruiken. Deze komt dan tussen 
haakjes onder jouw eigen naam te staan. Instellen hiervan kun je doen bij de instellingen 
van jouw account onder het kopje bijnaam of nickname. 
 
Meerdere persoonlijke profielen  
Wanneer jij meer dan één persoonlijk profiel wilt aanmaken dan kan dat. Je zult alleen 
wederom een menselijke naam moeten gebruiken. Test even uit wat wel en niet wordt 
geaccepteerd. En gebruik bij het aanmelden een ander emailadres dan bij jouw eerste 
persoonlijke profiel. Bij het maken van jouw persoonlijke profiel geeft Facebook aan wat wel 
en niet mogelijk is.  
 
Overzichtelijk en duidelijk 
Zorg voor een goede achtergrondfoto en profielfoto van jezelf. Laat de bezoeker direct zien 
wie jij bent en wat jij doet. Plaats eventueel ondersteunende tekst op de achtergrond foto 
over jouw bedrijf en wat jij doet. 
 
Bio en info 
Plaats in de bio onder jouw profiel altijd zoveel mogelijk informatie. Dit maakt direct duidelijk 
wat jij doet. Plaats ook goed werkende linkjes naar jouw groep, pagina en website. Dit 
brengt jouw bezoeker direct naar de juiste plaats. 
 
Vriendschapsverzoeken  
Vriendschapsverzoeken verstuur  je met jouw persoonlijke profiel. 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  
Vrienden persoonlijk benaderen doe je met jouw persoonlijke profiel. Wanneer jij hierin te 
actief bent zal Facebook jouw account blokkeren. Doe dit dus rustig aan. Zie ook de 
Facebook Regels cheat sheet verderop in deze training. 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.  
 
 
Toch hulp nodig: 
support@melaniemooimanconsulting.nl 
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