
In tegenstelling tot wat de meeste mensen 
denken is zaterdag één van de slechtste dagen 
van de week om nieuwe content onder de 
aandacht te brengen op social media. Zaterdag 
is voor veel mensen een drukke dag vol klusjes, 
boodschapen, voetbaltraining, tijd 
doorbrengen met de kinderen, genieten van 
hethet uitgaansleven, etc. Tussen de drukte door is 
er vaak maar weinig echte aandacht voor wat er 
op social media gebeurt. Zeker niet het beste 
moment voor jou om je nieuwste content te 
promoten.

Zaterdag...
Voor de meeste mensen is zondag een lekkere 
slome hangdag. De enige dag in de week dat je 
echt vrij bent. Of je tot 11 uur aan de 
ontbijttafel zit met een krantje, lekker lui in het 
park ligt of dat je met een kater op de bank 
hangt maakt niet uit. Zondag is de perfecte dag 
om eindeloos te browsen door al je favoriete 
socialsocial media kanalen. Dat maakt zondag tot 
een van de meest actieve dagen op social 
media. Gebruik de zondag om al je beste 
content te delen.

Zondag...

Bij de meeste mensen gaat de wekker al vroeg af. Het is zeker niet ongebruikelijk om
de dag te beginnen met een half slaperige blik op je telefoon. Doelloos door je 
favoriete social media kanalen scrollen kan een goed excuus zijn om nog een 
kwartiertje langer te blijven liggen. Hier kun je gebruik van maken, maar houd er 
rekening mee dat reacties en andere acties minimaal zijn op dit tijdstip. Perfect voor 
licht entertainment, niet geschikt voor actionable content.

Ochtend 06:00 - 07:00

...maandag t/m donderdag de werkdagen zijn waarop mensen energie hebben, 
gemotiveerd zijn en zin hebben om dingen aan te pakken om zichzelf te ontwikkelen? 
Het zijn perfecte dagen voor interactie op social media.

Wist je dat...

Wakker, uitgeslapen en klaar voor actie! Een half uur in de trein onderweg naar je werk 
of nog even wat aeiding zoeken voordat je de werkdag begint. Een goed moment van 
de dag voor serieuze actie op social media. Rond deze tijd kun je verwachten dat 
mensen meer zullen reageren, liken of doorklikken om ergens verder
op in te gaan.

Ochtend 07:00 - 09:00

De avond is voor ontspanning en entertainment. De meeste actie op social media 
vindt plaats in de avond. De avond is zonder uitzondering de beste tijd van de dag om 
je van je beste kant te laten zien op social media.

Avond 19:00...

Het spreekt voor zich dat rond etenstijd social media volledig verlaten is. Als je zelf niet 
aan het genieten bent van je eten, bespaar jezelf dan in ieder geval de moeite om 
aandacht te zoeken op social media.

Avond 18:00 - 19:00

Vier uur is het moment voor een collectief dipje. Die laatste uurtjes van de werkdag 
waar je met je hoofd al heel ergens anders bent en productiviteit niet echt meer een 
realistische verwachting is. Heel veel mensen brengen het einde van de werkdag door 
op social media. Daar kun je natuurlijk dankbaar gebruik van maken door een paar 
extraatjes te delen rond deze tijd.

Middag 16:00 - 18:00

Werktijd. Uren waarin de meeste mensen druk zijn met alles behalve social media. 
Vergeet deze uren en bespaar jezelf de moeite. Het grootste deel van wat je deelt in 
deze periode van de dag zal ongemerkt aan de meeste mensen voorbij gaan. Zonde 
van je energie.

Middag 13:00 - 16:00

Lunchpauze! Ook voor de meerderheid zonder vaste baan, het is gewoon biologisch
ritme. Het perfecte moment om even te ontsnappen aan de werkdag en te genieten 
van alle mooie dingen die er op social media gedeeld worden. Een kans die je zeker 
niet mag laten lopen als je echt iets te zeggen hebt.

Middag 12:00 - 13:00

Voor de meeste mensen zijn de ochtenden het meest productief. s’Ochtends ben je 
nog fris en gemotiveerd en er is vaak minder aeiding. Omdat de meeste mensen rond 
deze tijd hard en geconcentreerd aan het werk zijn gebeurt er maar weinig op social 
media. Je kunt deze uren met een gerust hart overslaan op social media, er gebeurt 
toch niet zoveel.

Ochtend 09:00 - 12:00
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Diepgaande gebruikersdata kan enorm veel inzicht geven in hoe jouw publiek omgaat met social 
media, bijvoorbeeld wanneer de beste tijden zijn om nieuwe content te posten. Maar, het 
verzamelen en verwerken van bruikbare data vereist behoorlijk wat tijd en technisch inzicht.
Gelukkig hoef je dat zelf niet meer te doen met deze common sense richtlijnen. Wij zochten voor 
je uit wat de beste momenten zijn om je aandacht op social media te richten. 

Cheat sheet!
SOCIAL TIMING

blueberrydynamic.nl


