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Voor MijnMoment 2012 van HenkJan Winkeldermaat schreef ik aan  
het einde van 2012: ‘Afgelopen jaar was een jaar van verwondering en 
 verbinding (www.mijnmoment.nl). Het boekje “We zijn allemaal 
Twitterspreeuwen” werd gedurende dit jaar vele duizenden keren 
gedownload. Wat een genot, om op zo’n wijze verbinding aan te mogen 
gaan. De kracht van gratis. Verder mocht ik vele malen, kleinere en  
 grotere groepen begeleiden op het pad naar het nieuwe denken over 
communicatie: het pad van ‘communiceren’ naar ‘laten communiceren’. 
Een voorrecht. De weerstand die ik daarbij soms ontmoette, van de 
 mensen en de organisaties die nog niet durven loslaten, maakte het  
nog duidelijker. 

Het is een kunst om los te laten en tegelijkertijd te verbinden. Iets wat  
ik mocht ervaren toen ik twee dagen met Jan Bommerez doorbracht bij 
de Tussentijd, om Flow te onderzoeken, te proberen nieuwe verbindingen 
aan te gaan, op gevoel én ratio. Het was een jaar van veel inspirerend 
gedachtegoed, van Jan Bommerez, Kevin Allen met zijn verborgen 
agenda, van Simon Sinek met zijn gouden cirkel, en van vele anderen. 
Allemaal rond het idee dat verbinding de sleutel is, en dat verbinding 
ontstaat op gevoel, met verhalen. En dat de woorden pas veel later 
komen.’

Dit boekje
De blogs op www.rijkwillemse.nl, die komen me vaak aanvliegen 
vanuit wat ik in mijn werk (zie www.laverbe.nl) ontmoet. Dat schrijft 
gemakkelijk. Soms ook als bijproduct van allerlei advies. Dat begint als 
een vriendelijk mailtje naar een netwerkrelatie. En, inderdaad, na een 
jaar heb je heel gemakkelijk een boekje geschreven. Ga er een paar dagen 
voor zitten om de blogjes van het jaar te ordenen, bundelen en aaneen  
te schrijven. Bottomup schrijven heet dat.

En als er tijd voor is, dan bied ik aan om een keertje ‘live’ mee te kijken 
naar de plannen voor een nieuw project, een nieuwe site, een nieuwe 
campagne. Glaasje wijn of sinaasappelsap erbij. Leuk. En vaak steek ik er 
weer wat van op. Al was het alleen maar inspiratie voor een nieuw 
blogje….
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1 Inleiding – met een terugblik
Over dit boekje

‘Wie een zwerm kan bewegen’ gaat over de principes, de praktijk en de 
prototypes voor het sociale web. In de rest van deze inleiding geef ik een 
korte schets van de fundamentele wijzigingen in het communicatieland-
schap. De lezer die de sociale media kent en het gewijzigde communica-
tielandschap, kan deze inleiding gerust overslaan en meteen beginnen 
het volgende hoofdstuk. Wie een korte introductie in de meest gangbare 
sociale media en hun globale werking wenst, die heeft profijt van deze 
inleiding.

In hoofdstuk 2 gaat dit boekje in op de principes van netwerken en zwer-
men, principes die ons misschien in staat stellen invloed uit te oefenen 
op onderdelen van het sociale web. Dat dit oude principes betreft – ouder 
dan de huidige sociale media en het wereldwijde web – illustreert de 
opening van dit hoofdstuk: het gaat over de sociale media van 1947 en 
over de sociale innovatie die in de hedendaagse kunst zo’n belangrijke rol 
speelt. Daarna verkennen we de grenzen van Web 1.0 en Web 2.0, met de 
vraag of het echt intelligente web (Web 3.0) wel binnen ons bereik ligt. 
De rest van dit hoofdstuk gaat over de onderliggende principes die de 
motor vormen van vele bewegingen op het huidige sociale web, Web 2.0: 
zelforganisatie, systeemdenken, de studie van zwermen, de wetten van 
Flow en van verbinding. Allemaal principes die het succes bepalen van 
online communities en andere bewegingen op het sociale web. 

In het praktische deel van die boekje gaat het over de praktijk van die 
principes. Te beginnen bij de overheid: Is de overheid al klaar voor het 
sociale web? Wat is er nodig om als overheid actief burgerschap te  
stimuleren? Hoe moeten ambtenaren en politici omgaan met de sociale 
media? Hoe schrijf je als overheid een beleidsnota waarin nog ruimte en 
stimulans is voor inbreng van partijen in de samenleving? Daarna komen 
de bedrijven aan de beurt, en wel hun personeelszaken: Hoe kunnen 
bedrijven bijdragen aan het geluk van hun medewerkers en daarmee aan 
een succesvolle bedrijfsvoering? Hoe kunnen bedrijven sociale media 
inzetten voor en met hun medewerkers? Het praktische deel van dit 
boekje sluit af met het onderwerp samenwerking: Hoe kunnen  
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wetenschappers delen en onderzoeken via het sociale web? Hoe kunnen 
burgers samenwerken om een overheid in beweging te brengen? En hoe 
kun je de band tussen de deelnemers aan een online groep versterken 
door deze groep juist af te sluiten?

Dit boekje sluit af met enkele prototypes: hoe een socialemedia-infra-
structuur op te zetten, welke tools ervoor in te zetten en hoe marketing 
bedreven kan worden in het sociale web. Dit alles doorspekt met voor-
beelden en tools. 

Sociale media – voor wie het niet durft te vragen

Elk socialemediaplatform heeft zijn eigen karakteristieke functie, doel-
groep en vorm. De verschijningsvorm, functionaliteit en gebruikersgroe-
pen van de sociale media zijn aan snelle ontwikkelingen onderhevig.  
Er lijken dagelijks nieuwe sociale media bij te komen. De basis blijft  
echter hetzelfde. Enkele kernfunctionaliteiten van een aantal belangrijke 
platforms:

	 	 	Twitter: op de tijdlijn van een twitter-account staan korte berichten 
die worden gedeeld met de volgers van dat account. Dit betreft bij-
voorbeeld berichten over de eigen activiteiten, observaties, meningen 
et cetera. En het betreft de berichten die afkomstig van de accounts 
die het twitter-account volgt. Berichten kunnen verwijzingen bevat-
ten naar foto’s, (artikelen op) websites en naar andere twitterberich-
ten. Twitter wordt zowel door personen als door organisaties ingezet. 

	 	 	Facebook:	op de tijdlijn van een facebook-account staan berichten die 
gedeeld worden met de vrienden van dat account. Dit betreft veelal 
informatie over de eigen activiteiten, observaties en persoonlijke 
voorkeuren. En het betreft de berichten die afkomstig zijn van de 
vrienden van dat facebook-account. Berichten kunnen tekst, foto’s en 
filmpjes bevatten, uitnodigingen voor ‘events’ en verwijzingen naar 
websites en facebook-posts van anderen. Facebook wordt zowel door 
personen als door organisaties ingezet (organisaties gebruiken  
daarvoor zogenaamde facebook-pagina’s of -groups).

	 	 	Hyves: voorganger van Facebook, opgezet als Facebook. Voornamelijk 
voor jongeren, met posts (‘krabbels’) in een veelal zeer informele sfeer.
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  	LinkedIn:	naast een tijdlijn waarop berichten van ‘connecties’ en de 
eigen berichten verschijnen, biedt LinkedIn gebruikers voornamelijk 
de mogelijkheid om (veelal zakelijke) verbindingen aan te gaan met 
elkaar: gebruikers kunnen zichzelf en hun eigen netwerken met 
elkaar verbinden. In specifieke, thematische groepen zoeken  
Linkedin-gebruikers elkaar op rond deze thema’s en stellen zij zaken 
en vragen aan de orde. Organisaties gebruiken LinkedIn voor profile-
ring via een organisatie-pagina of -groep.

	 	 	Google+: het antwoord van Google op Facebook, met een toege-
voegde functionaliteit om ‘kringen’ te vormen waarbinnen  
interacties zich kunnen afspelen. Facebook reageerde hierop met de 
zogenaamde ‘secret groups’, besloten groepen zoals LinkedIn die ook 
kent, waarin deelnemers na toelating kunnen meedoen. 

		 	 	Foursquare: een toepassing met dezelfde structuur als Twitter, waar-
bij de locatie van de gebruiker centraal staat (‘ik ben nu hier’). 
Organisaties en bedrijven kunnen eigen locaties maken waarop 
gebruikers zich kunnen aanmelden en waarover ze kunnen rapporte-
ren met korte berichten. Gebruikers kunnen elkaar ook gemakkelijk 
opzoeken als zij op de betreffende locatie zijn.

Verder zijn er platforms die voornamelijk ingericht zijn om specifieke 
informatie te delen en te laten delen: foto’s (Flickr, Instagram, Picasa), 
filmpjes (Youtube, Vimeo), muziek (Soundcloud, Spotify), presentaties 
(Slideshare, Sliderocket), links (StumbleUpon, Symbaloo) en afbeeldingen 
en tips die de eigen identiteit profileren (Pinterest, About.me). Alle 
gekoppeld aan de ‘gebruikelijke’ sociale media, om delen en conversatie 
over de betreffende posts te faciliteren. Op crowdsource-platforms als 
Wikipedia en blogs kunnen gebruikers kennis delen over specifieke 
onderwerpen, onder redactie van elkaar en van aangewezen beheerders 
van deze platforms.
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Pinterest,	een	online	prikbord	
Best handig dat online prikbord van Pinterest. ‘t Is dan wel wéér een 
nieuwe toepassing voor de sociale media, maar deze app is een goede 
aanvulling op Twitter en Facebook (voor delen), en op StumbleUpon en 
Evernote (voor het verzamelen van interessant materiaal).  
De belangstelling en toestroom van deelnemers zijn enorm.

Pinterest stelt je in staat om een selectie van ‘notes’ in zelf te definiëren 
categorieën op te prikken, om te delen met wie er belangstelling voor 
heeft en voor jezelf als een soort archiefje. Ik maakte zo een overzicht van 
interessante boeken, businesses en – erg handig – van mijn eigen ideeën 
in de vorm van infographics. Nu alles snel beschikbaar op een rijtje.

Pinterest is handiger en toegangelijker dan bijvoorbeeld Evernote en 
StumbleUpon die ik tot nu toe voor dit doeleinde gebruikte. Met name 
slim voor afgeronde ideeën, om met een linkje te delen met wie er 
belangstelling voor heeft. Evernote en StumbleUpon zijn meer geschikt 
als onderzoeksarchief. Pinterest is uitermate geschikt voor een aantrek-
kelijke presentatie van resultaten.

Denk ook eens aan de toepassing van Pinterest voor marketingdoelein-
den... Een extra blad aan de boom van de sociale media. En vergeet niet 
de handige add-on ‘Pin It’ voor de browser te installeren. Heel gemakke-
lijk: met één klik posten naar Pinterest...
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Sociale media na de hype 
Toen de computer zijn intrede deed in de taalwetenschap ontstond de term 
‘computerlinguïstiek’. Een hele verrijking, die computer. Want voor het eerst 
konden we taalkundige modellen echt goed testen. (Ik mocht daar in de 
beginfase een jaar of tien aan meewerken als ‘computerlinguïst’.) Maar de 
term zelf zorgde altijd voor verwarring, vooral bij de buitenwereld, omdat 
de aandacht te veel lag op het instrument en minder op de inhoud.
Net zoals bij de aanduiding ‘sociale media’ vandaag.

Natuurlijk, de inzet van de computer veranderde veel aan de grondslagen 
en de methodes in de theoretische en de toegepaste taalkunde.  
En de computer(modellen) speelden daarbij een cruciale en sturende rol.  
Maar de benaming ‘computerlinguïstiek’ is te veel eer voor de computer.  
Het is een naam om de omslag in denken te markeren, en uit te dragen.  
‘Dit is echt nieuw’, dacht men (terecht). Er werden afdelingen 
Computerlinguïstiek opgericht, met eigen hoogleraren, docenten en 
onderzoekers. Er waren daarvoor nieuwe geldstromen nodig.  
De aanduiding ‘computerlinguïstiek’ vergemakkelijkte die vernieuwing.

Ook	bij	de	sociale	media
Precies hetzelfde is nu aan de hand met de aanduiding ‘sociale media’ als 
toevoeging aan allerlei (communicatie)activiteiten. Het is te veel nadruk 
op de instrumenten ten koste van de inhoud. Natuurlijk, waar nodig en 
nuttig zetten we de sociale media in, als instrumenten. En natuurlijk, 
onze uitgangspunten en methodes veranderen daardoor.

Ook is het begrijpelijk dat er een aansprekende term nodig is om die  
vernieuwing te markeren en uit te dragen. Maar de nadruk moet blijven  

Gartner Hype Cycle

Peak of Inflated expectations 

Plateau of Productivity

Slope of Enlightenment

Trough of Disillusionment

Technology Trigger
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liggen op de inhoud en de grondslagen. De instrumenten zijn... instru-
menteel. Een kop als ‘Hoe IJsland zijn economie herstelt met sociale 
media’ (Mashable, 15 maart 2012) die de sociale media een te centrale rol 
geeft, hoort binnenkort in het socialemediamuseum...

Inmiddels hoor je de term ‘computerlinguïstiek’ niet zo vaak meer. Het is 
vanzelfsprekend computermodellen te gebruiken in alle takken van de 
wetenschap. Bijvoorbeeld, de naam ‘computerboekhouden’ heeft het 
nooit gehaald, vanwege die overbodigheid (is een vrijgezel ongetrouwd?). 
Ik verwacht dat de toevoeging ‘sociale media’ dezelfde weg naar de  
overbodigheid gaat. Communicatie, campagnes, marketing, gedragsver-
andering zullen allemaal óók gebruik maken van de sociale media. 
Vanzelfsprekend. En dan is het niet (meer) nodig ermee te koop te lopen.

Top-tweets en allerslechtste tweets 
In de Harvard Business Review doen Paul André, van de Carnegie Mellon 
University, Michael Bernstein, van het MIT, en Kurt Luther, van het 
Georgia Institute of Technology, verslag van hun onderzoek naar de 
waardering van tweets (André c.s 2012). De onderzoekers maakten een 
website en vroegen 1443 gebruikers om de kwaliteit van 43.738 tweets  
te waarderen. Wat ze vonden: slechts 36% van de tweets waren het  
lezen waard. De onderzoekers waarschuwen dat hun onderzoek niet  
representatief is voor de algemene twitteraar. Maar toch...

De best gewaardeerde tweets:
  een willekeurige gedachte
  (zelf)promotie, gek genoeg...
  vragen aan volgers
  informatie die gedeeld wordt

De slechtst gewaardeerde tweets:
  een mening of een klacht
  ‘wat ik nu doe’
  (privé)gesprekken
  presentie (“Goedemorgen Arnhem!”)

Tips die de onderzoekers meegeven:
  Wees duidelijk en niet cryptisch of ‘onder ons’-achtig.
  Gebruik niet te veel hash tags.
  Retweet een-op-een conversaties niet.
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iDisorder, een waarschuwing? 
Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt dat je telefoon in jouw broekzak 
overgaat en dat er niets aan de hand is? Dan ben je niet de enige: 70% 
van de zware gebruikers schijnt last van te hebben van het ‘phantom 
vibration syndrome’.

Larry D. Rosen, hoogleraar psychologie aan de California State University 
deed onderzoek bij 30.000 socialemediagebruikers en komt in zijn boek 
‘iDisorder: Understanding Our Obsession with Technology and 
Overcoming Its Hold on Us’ (Rosen 2012) onder meer met een lijst psychi-
sche stoornissen die hij bij hen terugziet in hun socialemediagebruik. 
Het is een aardig gedachte-experiment om de bestaande psychische 
aandoeningen te checken aan je eigen gedrag. 

Kijk maar eens mee naar enkele aandoeningen die Rosen geeft.
  Narcisme: alleen maar over jezelf praten
  Exhibitionisme: alles van jezelf delen, ook privéaangelegenheden
  Voyeurisme: dwangmatig spioneren in privézaken 
   Dwangneuroses en tics: steeds maar je mail en je andere accounts 

checken
   ADHD: hyperactiviteit op de sociale media en de aandacht niet vast 

kunnen houden
   Neerslachtigheid: depressie bij niet (goed) kunnen deelnemen aan de 

sociale media
   Asociaal gedrag: de telefoon of mail beantwoorden in het bijzijn van 

jouw bezoek
   Antisociaal gedrag: wanneer de socialemediacontacten voorgaan op 

de echte contacten
   Verslaving: sociale media moeten gebruiken, inclusief de ontwen-

ningsverschijnselen bij niet-gebruik
   Amnesie: een geheugen dat niet meer goed functioneert omdat alles 

opgezocht kan worden
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Sociale media als versnellers 
De sociale media kunnen goed ingezet kunnen worden als instrumenten 
bij marketing en communicatie, maar mogen dus geen doel op zich zijn. 
Sociale media kunnen campagnes versnellen en intensiveren. Maar zon-
der een goed zicht op de kernwaarden en de identiteit van de eigen  
organisatie, en zonder goed zicht op de doelstellingen van de campagne, 
sta je – ook met de sociale media – met lege handen.

Natuurlijk, de grondslagen van de communicatie zijn grondig gewijzigd. 
We weten dat zenden alleen niet meer werkt, omdat klanten graag zelf 
kiezen en elkaar raadplegen. We weten dat een succesvolle campagne 
voor een groot deel drijft op de online conversatie. En we weten ook dat 
we goed moeten luisteren naar wat klanten zeggen, over onze eigen 
dienstverlening. Aan die veranderingen hebben de sociale media heel 
duidelijk bijgedragen, als versneller en als katalysator.

Waar	sta	je	voor?
In dat veranderde landschap blijft het van het grootste belang dat  
bedrijven en organisatie weten waar ze voor staan of willen staan.  
En dat ze hun ambities heel duidelijk in beeld hebben, zowel voor hun 
eigen positionering als voor specifieke campagnes die ze willen voeren. 
Wat wil je uitdragen? Welke kernwaarden staan voor jou centraal?  
Waar sta je voor? Dat zijn vragen die je moet beantwoorden voor je in  
de stroomversnelling van sociale media stapt.

Want, sociale media kunnen zorgen voor razendsnelle verspreiding van 
informatie en opvattingen. Als je dan niet goed hebt nagedacht over 
jouw eigen positionering en over de doelstellingen van jouw campagne, 
loop je grote risico’s op afbreuk en op onbedoelde effecten van je 
campagne.

Extern	en	intern
Denk dus van tevoren goed na over je eigen kernwaarden, je positione-
ring en de doelstellingen. Dat levert niet alleen winst op voor het beeld 
dat je bij de buitenwereld van jouw organisatie op het netvlies plaatst 
met behulp van jouw huisstijl, jouw communicatie en marketing.  
Het geldt ook voor het beeld dat de eigen medewerkers van jouw  
organisatie hebben. Zij zijn nu jouw ambassadeurs, zeker met hulp  
van eigen sociale media.
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Daarmee zijn we weer aangekomen bij het aloude handwerk van de 
communicatiespecialisten: samen met de opdrachtgever aan de slag 
gaan met de eigen kracht en het onderscheidend vermogen van een 
organisatie of een merk.  Zoeken naar de identiteit en kernwaarden van 
de organisatie of merk, het merkprototype en het onderscheidend ver-
mogen ten opzichte van de concurrentie. Om te komen tot strategische 
keuzes over de identiteit en ambitie van jouw organisatie of merk.

Vragen die daarbij spelen:
  Uit welke elementen bestaat een (merk)identiteit?
  Wat is de identiteit van jouw organisatie of jouw merk?
   Welke prototype past strategisch het best bij jouw organisatie of 

jouw merk?
   Waarin schuilt het onderscheidend vermogen van jouw organisatie 

of jouw merk?
   Hoe ziet de strategische positionering eruit waarmee de ambities 

van jouw organisatie of jouw merk kunnen worden gerealiseerd?

Als de antwoorden op die vragen eenmaal duidelijk zijn, dan kun je als 
bedrijf of organisatie met een gerust hart in die nieuwe stroomversnel-
ling stappen die de sociale media kunnen bewerkstelligen. Het enige wat 
je dan moet weten is hoe je dat gaat organiseren. En ook daarvoor zijn er 
voldoende experts die je op weg kunnen helpen.

De ROI van sociale media SMART maken 
Wat is nu precies de opbrengst (de Return On Investment) van de inzet 
van sociale media? Daarop hebben de deskundigen nog geen antwoord. 
Het is een lastige, vage vraag, waarvan vaak ronduit wordt gezegd dat 
deze niet te beantwoorden is.
Is het dan wel de goede vraag?
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ROI	van	een	website
Wie wil weten wat de Return On Investment (ROI) is van, bijvoorbeeld, 
zijn website, gebruikt daarvoor de commerciële bedrijfsdoelstellingen, 
Google Analytics om het websitebezoek in kaart te brengen, de investe-
ringskosten voor de website en de omzetresultaten die het gevolg zijn 
van het websitebezoek. Een lastige opgave, met hier en daar een enkele 
aanname, maar in veel gevallen wel te doen.

Op deze manier kan een bedrijf niet alleen de investeringen in de web-
site verantwoorden, maar ook stappen zetten om de website nóg beter 
te laten renderen, door bijvoorbeeld de analytics over het webbezoek te 
vertalen naar een nóg betere indeling van de website. Of door juist te 
bezuinigen op de website, omdat deze veel minder oplevert dan bijvoor-
beeld een reclamecampagne.

Op die manier kan de opbrengst van veel investeringen bekeken worden. 
Kortweg: wat kost het en wat levert het op? Bijvoorbeeld, wat kost het 
om een nieuwe technologie door te voeren in het productieproces en 
wat levert dit op? Maar niet alle investeringen kunnen zo eenvoudig in 
een ROI-model worden ondergebracht. Denk maar eens aan de kosten 
voor scholing van medewerkers, of de kosten van een computer, een 
beamer, een server, e-mail…

De	ROI	van	e-mail
Vragen naar de ROI van sociale media lijkt een beetje op vragen naar de 
ROI van e-mail. We kunnen welbeschouwd niet meer om e-mail heen. 
Maar hoe de kosten ervan tegen de baten opwegen? De uitdaging is om 
e-mail zo efficiënt en economisch verantwoord mogelijk in te zetten. Die 
redenering lijkt ook voor sociale media op te gaan. Al blijft het natuurlijk 
onze verantwoordelijkheid om de sociale media zo efficiënt en econo-
misch verantwoord mogelijk in te zetten.

Social	Analytics
Susan Etlinger (2011) van de Altimeter Group zet hiervoor een belangrijke 
stap met haar ‘Framework for Social Analytics’: een poging om bedrijfs-
doelstellingen in termen van winst en omzet te verbinden aan de inzet 
van sociale media. In hoeverre wegen, bijvoorbeeld, de kosten van een 
communitymanager op tegen de afgenomen kosten van telefoonverkeer 
naar de helpdesk? Of de kosten van een blog tegen de afgenomen kosten 
van de maandelijkse nieuwsbrief? Of de kosten van monitoring van de 
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online reputatie tegen de afgenomen kosten voor marktonderzoek? 
Lastige onderzoeksvragen, maar stukken concreter en beter dan de  
algemene vraag naar de opbrengst van sociale media.
Vraag dus niet naar de ROI van sociale media, maar maak deze vraag 
SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

‘Shifts’ in de communicatie 

Mark Bonchek van Sears Holdings zet het op de Harvard Business Review 
netjes op een rijtje (Bonchek 2012): de ingrijpende wijzingen in het land-
schap van communicatie en marketing. Het zijn er in zijn ogen zes. 

	 	 Media:	van	publiek	naar	community
   We waren gewend de media te zien als een kanaal om een bood-

schap te verzenden naar het publiek, van één naar velen. Maar nu 
‘één naar velen’ verandert in ‘velen naar velen’ veranderen de publie-
ken in communities. De succesfactor is nu hoe goed je mensen kunt 
verbinden en hoe goed je kunt deelnemen aan de conversatie.

	 	 	Individuen:	van	consument	naar	co-creator
   Met het verdwijnen van het passieve publiek verdwijnt ook de pas-

sieve consument. Deze wordt actief deelnemer en draagt bij aan het 
ontwerp, de kwaliteit en het maken van producten. De succesfactor is 
nu hoe goed je sociale technologie kunt inzetten om individuen deel 
te laten nemen aan deze co-creatie.

	 	 	Merken:	van	push	naar	pull	
   Consumenten, medewerkers en het publiek willen niet meer ‘gepu-

shed’ worden. Ze willen niet verteld worden wat, waar en wanneer te 
doen of te kopen. Daarmee is de traditionele marketing dood. De suc-
cesfactor nu is hoe goed je sociale netwerken kunt inzetten om pull 
te genereren doordat mensen aanbevelingen met elkaar delen.

	 	 	Organisaties:	van	hiërarchieën	naar	netwerken
   Nu medewerkers meer met elkaar verbonden zijn in sociale netwer-

ken en meer te zeggen hebben, maken formele hiërarchieën plaats 
voor informele netwerken. Bonchek noemt het Amerikaanse leger als 
voorbeeld, dat de command-and-control-hiërarchie loslaat voor een 
netwerkstructuur, omdat de vijand ook als een netwerk georgani-
seerd is. Succesfactor: delen en samenwerking rond een gedeeld doel.
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	 	 	Markten:	van	producten	naar	platforms
   Bij concurrentie gaat het meer en meer om platforms en minder om 

producten, met name op het gebied van de technologie. Denk aan 
het succes van Apple, dat voor een groot deel aan het Apple-platform 
te danken is. Succesfactor: een platform van waaruit je producten op 
de markt kunt zetten, partners kunt vinden en binden.

	 	 	Leiderschap:	van	controle	naar	mandatering
   Bij al deze veranderingen is ook een nieuw soort leiderschap nodig. 

Leiderschap dat netwerken activeert en enthousiasmeert. Dat vraagt 
om authenticiteit, helderheid en vertrouwen. Het gaat minder om 
directief sturen en meer om ‘empowerment’.

Van sales naar sharing 
Sales vraagt om het profileren van de eigen identiteit en van de meer-
waarde van de eigen producten en diensten. Hoe kunnen wij de markt 
bewerken? Hoe trekken wij opdrachtgevers aan? Hoe verkopen wij onze 
producten en diensten. Sharing, daarentegen, vraagt veelal om het weg-
cijferen van de eigen prominente rol en van de veelal politieke, persoon-
lijke of reputatiedoelstellingen. Het accent ligt op het delen van informa-
tie over de meerwaarde van diensten en producten, en op het genereren 
van betrokkenheid bij specifieke, vraaggerichte thema’s.

Webpresentie
Een voorbeeld dat het contrast tussen beide benaderingen kan verduidelij-
ken vinden we bij het fictieve bedrijf dat een webbureau in de arm neemt 
om de verkoop van hun diensten te bevorderen, om hun website en  
webpresentie te verbeteren. De website heeft de naam van het bedrijf en 
ook de url van de site draagt die naam. Deze naam is alleen bekend bij de 
relaties van het bedrijf en de vindbaarheid van de website is ronduit slecht. 
Tegen relatief hoge kosten en met grote inspanningen wordt de website 
nu verbeterd en daarmee, naar zij hopen, ook de vindbaarheid, het verkeer 
en leads.

Het probleem van deze benadering is dat de ‘zoeker’ het bedrijf eigenlijk al 
moet kennen om het te vinden. Bovendien is de koppeling van bedrijfs-
naam met de geboden diensten slecht of afwezig. De situatie verbetert 
slechts minimaal door deze inspanningen en investeringen. De sales-bena-
dering faalt hier op voorhand.

5
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Sharen	voor	leads
Als dit bedrijf de sharing-benadering zou hanteren zijn de benodigde 
inspanningen en investeringen anders van aard en zeker niet groter.  
De resultaten (vindbaarheid en leads) zijn echter vele malen beter.  
In deze benadering identificeert het bedrijf zijn diensten en deelt het 
hierover informatie, via beproefde kanalen als (eigen) kleine themaweb-
sites voor elke dienst één – met een voor de zoeker herkenbare naam, url 
en portfolio van voorbeeldcases, LinkedIn-groepen, blogs, Twitter-
accounts, Facebook-groepen, alle met voor de zoeker herkenbare namen 
van de beoogde diensten.

Nu wordt een ándere koppeling geactiveerd: die van de geboden dien-
sten met het bedrijf. De zoeker komt via zijn vraag vanzelf terecht bij het 
bedrijf, als hij of zij inhoudelijk geïnteresseerd is. De zoeker hoeft het 
bedrijf dus niet te kennen om het te vinden.
Dit is een principieel andere benadering. Immers, de vindbaarheid van  
de pagina’s van LinkedIn, blogs, Tweets, Facebook-berichten et cetera is 
spectaculair, en gratis. Links naar de site van het bedrijf en naar de 
betreffende kleine themasites, in de berichten, waarborgen de link naar 
het bedrijf.

Communitymanagement
De investering van het bedrijf zit nu niet meer in het upgraden van de 
eigen website, maar in het communitymanagement: het opzetten en 
gaande houden van de conversatie op de genoemde online kanalen. 
Offline-bijeenkomsten en uitingen versterken de beoogde koppeling nog 
meer.

Is Marketing Echt Dood? 
Sommigen vinden het lastig om de uitspraak ‘Marketing is Dead’ door  
Bill Lee van de Lee Consulting Group in de Harvard Business Review te 
accepteren (Bill Lee 2012). Want – inderdaad – het is nogal een uitspraak,  
dat de marketing dood is... Sommigen nemen bij wijze van ander perspec-
tief een artikel uit de Ad Contrarian: Marketing’s New Fundamentalist, dat 
met forse taal en scheldwoorden (‘dimwit evangelists’) probeert Bill Lee te 
beschuldigen van arrogantie en bijziendheid (Ad Contrarian 2012).  
Laten we beide argumentaties even naast elkaar leggen.

Bill Lee geeft in de Harvard Business Review drie redenen waarom hij 
denkt dat marketing dood is.
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	 	 	Kopers	besteden	er	niet	zoveel	aandacht	meer	aan
   Bij hun ‘reis naar het koopbesluit’ zijn uitingen van de traditionele 

marketing niet meer zo relevant, tonen onderzoeken aan. Kopers  
zoeken op hun eigen eigenwijze manier naar informatie over het  
product of de dienst en raadplegen daarvoor eigen bronnen. 

De Ad Contrarian slaat dit argument voor het gemak over en begint zijn 
kritiek pas bij het tweede argument van Lee.

	 	 	Veel	marketinghoofden	ontberen	resultaten
   Veel hoofden marketing slagen er volgens Lee en de onderzoeken  

die hij raadpleegt niet meer in om groei te realiseren of kunnen de 
merkwaarde die ze moeten uitdragen niet goed meer koppelen aan 
de metingen van de omzet en de winst van hun bedrijf.

De Ad Contrarian vat het argument van Lee op een tendentieuze wijze 
samen: hij stelt dat Lee in studies vond dat veel hoofden marketing dom-
oren zijn. Als hij vanuit die foutieve samenvatting het argument van Lee 
aanvalt, probeert hij zijn gelijk via een drogreden te halen: vertekening van 
het standpunt van de tegenstander.

	 	 	In	het	nieuwe	communicatielandschap	werkt	het	gewoon	niet
   In de huidige omgeving die zo van sociale media doordrenkt is, doen de 

traditionele marketing en sales er niet meer zo toe. Het (veranderde) 
perspectief van de koper ontbreekt bij vele marketeers, aldus Lee.

Wat de Ad Contrarian met dit argument doet? Hij vindt dat Lee clichés 
gebruikt en ongefundeerde beweringen doet. Dat hij zijn eigen stelling 
ook hier niet onderbouwt, lijkt hem niet te hinderen, maar mag de lezer 
maar moeilijk overtuigen. Lee geeft in zijn artikel strategieën aan die een 
oplossing vormen voor de ‘dode marketing’. (De Ad Contrarian zet deze 
oplossingen weg als ‘some anecdotes about social media successes’ en 
mist daarmee zijn laatste kans op een echt inhoudelijke discussie.)
Kort samengevat:
   Doe aan communitymarketing: zorg ervoor dat klanten hun ervaringen 

kunnen delen.
   Zoek naar de beïnvloeders van jouw klanten en stel hen in staat een 

reputatie op te bouwen.
   Betrek de beïnvloeders van jouw klanten bij het vinden of promoten 

van jouw oplossingen.
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Betere profilering nodig door sociale media 
Andrew Shipilov van de INSEAD Business School deed een onderzoek naar 
de invloed van sociale media op de concurrentiekracht van bedrijven 
(Shipilov 2012). Hij ondervroeg bijna 1000 directeuren wereldwijd. De 
helft zei geen sociale media te gebruiken. De andere helft gaf aan dat 
sociale media hun markt opengooiden, wat ze niet altijd als positief 
ervaren.

Concurrerende	aanbiedingen	sneller	in	zicht
Als het grootste effect van de toepassing van sociale media gaven  
de respondenten aan: de toenemende bedreiging van alternatieve  
producten of diensten (substituten). Dus, concurrerende aanbiedingen 
die gemakkelijker en sneller toegankelijk worden.

Porters	krachtenmodel
Voor het onderzoek gebruikte Shipilov het vijfkrachtenmodel van Porter. 
Heeft de toepassing van sociale media invloed op:
   de bedreiging door nieuwe concurrenten,
   de macht van de klanten,
   de concurrentie binnen de bedrijfstak,
   de macht van de toeleveranciers
   de bedreiging van alternatieve producten of diensten?

Bedreiging	door	substituten	en	meer	niet
Shipilov stelde vast dat het vooral om de bedreiging door substituten 
gaat (5) en dat de andere krachten van Porters model nauwelijks wijzigen 
onder invloed van de sociale media, volgens de respondenten. De toepas-
sing van sociale media zorgt dus voornamelijk voor meer concurrentie, 
door alternatieve producten of diensten. Omdat die substituten voor 
potentiële afnemers sneller en gemakkelijker bereikbaar zijn.

Betere	profilering
Sociale media gooien de markt dus open en vragen om grotere inspan-
ningen van bedrijven om hun concurrentievoordeel (nog) duidelijker in 
beeld te krijgen. Een nieuwe opdracht?
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Marketing met sociale media 

Wie een lasapparaat koopt is daarmee nog geen lasser. Wie een ski-uit-
rusting koopt is daarmee nog geen skiër. Wie een socialemedia-account 
activeert is daarmee nog niet socialemediavaardig.

Stel, we kennen geen sociale media en geen internet. Hoe zou je de  
overgang van communicatie naar conversatie dan kunnen beschrijven? 
Wat zijn de basisprincipes die de transitie van zenden naar conversatie 
kenmerken? Hoe kun je mensen activeren, afgezien van de middelen die 
er nu voor beschikbaar zijn? Een opvatting.

En natuurlijk, waar eigenaar en klant staat, kun je ook achtereenvolgens 
je eigen organisatie en de ‘oude’ doelgroep invullen.

	 	 	De	klant	van	nu	erkent	geen	autoriteit
   Mensen zijn mondig en herkennen opgelegde aanwijzingen door 

opgelegde, traditionele autoriteiten feilloos. Ze maken eigen keuzes, 
en ontmaskeren alle argumenten die voornamelijk rusten op  
hiërarchie zonder moeite.

	 	 	De	klant	van	nu	volgt	een	geloof
   Mensen die jouw overtuiging adopteren zijn ambassadeurs voor jouw 

zaak. Naam en faam overtuigen nog steeds, maar veel minder dan een 
overtuiging die zelfstandig overeind blijft en hout snijdt.

De
klant
nu

Verwerpt autoriteit Raadpleegt anderen

Wisselt dingen uit Volgt een geloof

Handelen in
vrijwilligheid

Keuze na
aanbeveling

Spreken
en luisteren

Overtuiging
als drijfveer

Hiërarchie

Zenden

Reputatie

Conversatie

De eigenaar nu
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	 	 	De	klant	van	nu	wisselt	ervaringen	uit
   Mensen delen graag, vooral als het om de eigen ervaringen gaat. Eigen 

ervaringen vormen de maat waarlangs bijna alles wordt gemeten. 
Onderzoeken, ok… maar wat ik nu meegemaakt heb. Luister, luister.

	 	 	De	klant	van	nu	raadpleegt	anderen	om	zijn	mening	te	vormen
   De boodschap van bedrijven, overheden en al dan niet ideële organi-

saties ten spijt: mensen geloven de ervaringen die hun omgeving 
met hen deelt en gebruiken die als doorslaggevend argument voor 
de aankoop of onderschrijving van een standpunt.

	 	 	Degene	die	mensen	wil	activeren	werkt	aan	reputatie
   Virals bestaan ook zonder sociale media. Naam en faam opgebouwd 

in een lange traditie ten spijt, hiërarchie is niet meer de hefboom om 
mensen te bewegen. Reputatie, online of van mond tot mond, is de 
sleutel voor succes. Luisteren dus...

	 	 	Degene	die	mensen	wil	activeren	faciliteert	de	conversatie
   Zenden alleen, kan niet meer. Mensen weten vaak niet eens wie de 

zender precies is, vooral bij bijvoorbeeld overheidsinstanties. Neen, 
geef de mensen materiaal en wegen om dit materiaal uit eigen  
initiatief te delen en de conversatie begint. Zender uit, gesprek aan.

Hadden we de sociale media en het internet niet, dan zouden we nu  
toch aan de slag moeten met deze basisprincipes om een succesvolle 
campagne, een succesvolle activering en en succesvolle deelname te 
bewerkstelligen. Maar de tijden zijn echt veranderd...

Koopman, ga niet voor je fruit staan 
Heb je wel eens een marktkoopman vóór zijn koopwaar zien staan? 
Meestal is dat een koopman met een speciale ‘act’, die de kopers ten  
volle moeten kunnen waarnemen. Neen, meestal staat de koopman  
ín de kraam, áchter de koopwaar, zodat de kopers dat goed kunnen 
waarnemen.

Toch zien we op andere markten vele koopmannen breeduit vóór hun 
koopwaar staan. Dat de kopers daar niet op afkomen, lijkt hun vaakniets 
te doen.

Enthousiasme	als	valkuil
Meestal gaat het om zeer gedreven ondernemers, die zo enthousiast zijn 
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over hun product of hun dienst dat ze – bijvoorbeeld op hun website – 
heel veel zelf aan het woord zijn. Over wat zij zien als de kwaliteiten van 
hun aanbod. En daar trek je geen nieuwe klanten mee.

Toegegeven, mensen die deze over-enthousiaste verkoper al kennen,  
kennen ook de kwaliteiten van het aanbod dat hij aanprijst.  
Een preek voor eigen gemeente, noemen we dat ook wel eens.  
Maar of je met die preek ook andere gemeenten bereikt?

Klanten willen zelf de kwaliteiten van een voor hen nieuw product onder-
zoeken. Die kwaliteiten vinden ze niet door op zoek te gaan naar de betref-
fende verkoper, maar door uiteenlopende versies van het betreffende  
product te vergelijken. En Google, die denkt daar precies hetzelfde over.

Voor potentiële klanten – en voor Google – is het lastig om achter die 
enthousiaste koopman zijn koopwaar te herkennen. Zij willen de kwali-
teiten van de koopwaar zelf ontdekken en onderzoeken. Ook met de 
informatie van hun vrienden en bekenden. Daarvoor is rust en ruimte 
nodig, en geen over-enthousiaste koopman.

Kopers – en zoekmachines – willen dus rechtstreekse toegang tot de 
koopwaar. Koopmannen die vóór de koopwaar staan, doen hun zaak 
geen goed. Kijk maar eens naar de websites en de socialemediakanalen 
van nu: hoeveel ‘ikjes’ neem je waar, hoeveel informatie over product of 
dienst kun je (niet) vinden?

En, hoeveel daarvan zou je aanbevelen in jouw netwerk? Want, je moet 
bedenken dat het ook nog eens veel moeilijker is voor de (be)zoekers om die 
over-enthousiaste koopman te citeren als hij het zoveel over zichzelf heeft...

Wanneer je nieuwe klanten wilt, ga dan in je enthousiasme niet vóór je 
eigen koopwaar staan door de aandacht te veel op jouzelf te vestigen. 
Maar geef jouw koopwaar ruimschoots de kans, zodat klanten het  
kunnen vergelijken met het andere aanbod.
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Want, spreeuwen laten zich niet dwingen tot eten uit jouw voederhuisje. 
Ze komen pas kijken als je het voer neerlegt en zelf naar de achtergrond 
verdwijnt...

De klant als grootste concurrent 
We wisten het al, maar nu geeft onderzoek het aan: ook B2B-klanten zijn 
allang aan het inkopen voordat de leveranciers met hun verkoop begon-
nen zijn. Dat geeft een uitgebreid vijfjarig onderzoek van adviesbureau 
CEB aan.

Dat betekent dat klanten niet meer het advies nodig hebben waar de 
leveranciers zich zo in hebben bekwaamd. Klanten hebben het probleem 
vaak zelf al helemaal opgelost en hebben alleen nog de beoogde oplos-
sing nodig. Een les voor leveranciers en adviseurs in de B2B-markt.

Adviseurs	waren	de	toegang	tot	de	oplossingen
In hun artikel ‘The End of Solution Sales’ in de Harvard Business Review 
beschrijven Brent Adamson, Matthew Dixon en Nicholas Toman van CEB 
de tragiek van deze ontwikkeling (Adamson c.s. 2012). Voorheen was het 
de taak van de adviseur om de behoeften en de problemen van de klant 
te ontdekken. Om er vervolgens een passende oplossing voor aan te 
bieden.

Dat leverde voldoende omzet op, omdat deze klanten hun eigen proble-
men soms wel herkenden, maar er vaak geen oplossing voor konden  
vinden. Oplossingen waren lastiger vindbaar voor niet-specialisten.
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Klanten	lossen	het	nu	zelf	op
Maar nu wordt de adviseur er pas bij geroepen als de klant het probleem 
als zo goed als opgelost heeft (of denkt te hebben). Die klanten kunnen 
deze oplossingen gemakkelijker vinden, omdat deze volop op internet 
staan, volop besproken worden in socialemedianetwerken en omdat er 
meer adviseurs zijn.

In de consumentenmarkt is deze ontwikkeling allang gaande. Denk bij-
voorbeeld aan de autobranche. Klanten weten al precies wat ze willen als 
ze bij de dealer binnenstappen. De autoverkoper is allang geen adviseur 
meer. Hij moet gewoon leveren.
Ook in de B2B-markt lijkt de klant zich te ontwikkelen tot de grootste 
concurrent van de adviseur. Omdat ook deze klant zijn eigen behoeften 
het beste kent en omdat hij de oplossing en de weg ernaartoe vaak zelf 
kan vinden.

Het	nieuwe	adviseren
Adviseurs moeten dus opnieuw naar hun rol kijken. En naar de plekken 
waar hun bijdrage kan liggen. Waar zoeken de klanten naar informatie? 
Hoe kun je als adviseur op die plekken – internet, sociale netwerken, 
online communities – een zinvolle bijdrage leveren? En, hoe kun je als 
adviseur jouw potentiële klanten iets nieuws leren over hun eigen vakge-
bied? Door er zelf voortdurend (nog) meer over te leren. Precies zoals als 
je grootste concurrent, de klant zelf, dat ook doet.

De grenzen van gratis 

Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode, en Capital D, een 
Eindhovens designplatform, schreven in de zomer van 2012 een wedstrijd 
uit: ‘het bedenken en uitwerken van concepten ter verbetering van in het 
bijzonder het Eindhovense straatleven en de openbare ruimte’. De win-
naar mocht het ontwerp uitvoeren, maar moest daarvoor het prijzengeld 
(10.000 euro) gebruiken. Gratis ontwerp, dus.

Gratis	kunstjes
Paul Beerten, designer en eigenaar van LaVerbe, reageert in de LinkedIn-
groep van de beroepsvereniging BNO: ‘Dus naast de pitches en aanbeste-
dingen van overheid en bedrijven waarmee de ontwerpsector wordt 
gevraagd gratis een kunstje te doen, gaat de sector zelf dit gedrag ook 
nog kopiëren […] en ze communiceren dat design geen serieus vak is.’
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De grenzen van gratis komen bij prijsvragen en pitches als deze in zicht. 
Dure schoenen lopen lekker, zegt met wel eens. Kwaliteit komt met een 
prijs. En wat gratis is, kan bijna niet goed zijn. Wetmatigheden uit de 
marketing, die de grenzen aangeven van het adagium ‘wie niet kan 
delen, kan ook niet vermenigvuldigen’.

Evenredigheid	is	de	voorwaarde
De schoen bij de prijsvraag van Premsela en Capital D wringt hem bij de 
evenredigheid. Delen is pas een feest wanneer de deelnemers evenredig 
kunnen profiteren. En dat lijkt bij de economisch belanghebbenden die 
op de achtergrond van deze prijsvraag genoeglijk wachten op gratis PR 
voor hun zaken niet het geval te zijn. Wie loopt er hier weg met de winst? 
De ondernemers van Eindhoven of de winnende ontwerper?

Naar aanleiding van de heftige discussie die met de bezwaren van Paul 
Beerten ontstond, besloot de BNO de organisatoren te bewegen de wed-
strijd aan te passen. ‘Uitsluitend wedstrijden die worden uitgeschreven 
voor studenten kunnen de instemming van de BNO krijgen.’ Toegegeven, 
een stap in de richting… Blijft nog de kwestie van de evenredigheid.

Echt	delen:	geen	aap	uit	de	mouw
De artiest die op een benefietvoorstelling gratis optreedt, doet dat met 
minder genoegen als hij erachter komt dat de geluidstechnici wel 
betaald worden. Gelijke inzet, gelijke uitgangspunten, voor allen, en dat 
duidelijk communiceren, dat lijken de uitgangspunten voor een succesvol 
en duurzaam delen. Bij wedstrijden en bij aanbestedingen. Geen  
commerciële apen uit welke mouw dan ook, dus.
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Dit hoofdstuk gaat in op de principes van netwerken en zwermen, princi-
pes die ons misschien in staat stellen invloed uit te oefenen op onderde-
len van het sociale web. Dat dit oude principes betreft – ouder dan de 
huidige sociale media en het wereldwijde web – illustreert de opening 
van dit hoofdstuk: het gaat over de sociale media van 1947 en over de 
sociale innovatie die in de hedendaagse kunst zo’n belangrijke rol speelt. 

Daarna verkennen we de grenzen van Web 1.0 en Web 2.0, met de vraag 
of het echt intelligente web (Web 3.0) wel binnen ons bereik ligt. De rest 
van dit hoofdstuk gaat over de onderliggende principes die de motor  
vormen van vele bewegingen op het huidige sociale web, Web 2.0:  
zelforganisatie, systeemdenken, de studie van zwermen, de wetten van 
Flow en van verbinding. Allemaal principes die het succes bepalen van 
online communities en andere bewegingen op het sociale web. 

Succes met sociale media in 1947 

Levitt en Dubner vertellen in hun boek Freakonomics het verhaal van 
Stetson Kennedy die in 1947 als undercover-lid van de Ku Klux Klan cam-
pagne voert met behulp van de populaire hoorspelshow ‘The adventures 
of Superman’ (Levitt en Dubner 2006). Een campagne die de conversatie 
als motor gebruikt, de grondslagen van de sociale media waardig.

Atlanta, 1947 – Stetson Kennedy, 30 jaar, gaat na enige slimme capriolen 
undercover bij de racistische en dan nog zeer uitgebreide Ku Klux Klan, 
waarvan hij fel tegenstander is. Omdat hij ziet dat zijn mede-tegenstan-
ders maar weinig van de Klan weten, en omdat de protesten tot dan toe 
maar weinig helpen. Kennedy doorstaat de malle initiatie, onderschrijft 
het haat-manifest en betaalt het lidmaatschap. Daarna noteert hij de 
geheime Klan-rituelen en Klan-woorden, zoals ‘klonversation’, ‘Is meneer 
Ayak aanwezig?’ (= ‘Are You A Klansman?’). Hij komt erachter dat de Klan 
een zielig genootschap is van slecht opgeleide mannen met weinig  
perspectief. Met een in-gevaarlijk gedachtegoed en zeer veel leden, dat 
wel. Hij ontdekt ook dat de Klan een goed lopende ‘multilevel’  
marketingmachine is, waarin de top van de piramide rijk wordt door  
de bijdragen van het midden- en onderkader.

2 Principes
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Kennedy doet enkele heimelijke maar vergeefse pogingen de Klan omver 
te werpen. Hij geeft hun racistische praktijken aan bij verschillende ver-
tegenwoordigers van het gezag. Maar zij zijn ongevoelig en ondernemen 
geen actie. Dan vindt hij de sleutel: de geheime, vaak kinderachtige 
wachtwoorden en namen die de leden gebruiken en onderling uitwisse-
len. Kennedy voedt de schrijvers van de immens populaire hoorspelshow 
‘The adventures of Superman’ hiermee.

De Klonversatie, meneer Ayak, de Kloran (de bijbel van de Klan), de Klalief 
(de baas), de Klaveliers en alle andere geheimen komen nu nadrukkelijk 
voor in de avonturen van Superman. Kinderen spelen vanaf nu niet meer 
‘Cowboy en boef’, maar ‘Superman tegen de Klan’, inclusief puntmutsen, 
geheime rituelen, malle wachtwoorden en namen. Voor de ogen van hun 
verbaasde ouders.

De gelederen van de Klan zijn geraakt. Woedend zinnen ze op wraak op 
de verrader in hun midden. Ze zoeken nieuwe woorden en rituelen.  
Maar ook de aangepaste wachtwoorden, namen en rituelen komen  
meteen weer terecht in de hoorspelavonturen van Superman en in het 
kinderspel op straat.
De bijeenkomsten van de Klan lopen leeg en het aantal aanmeldingen 
daalt tot nul.

Conversatie	in	plaats	van	zenden
Niet een van bovenaf uitgedachte en opgelegde campagne beweegt hier 
de mensen, maar een socialemediacampagne avant la lettre.  
Het gesprek, de conversatie, het delen en het verborgen eigenaarschap  
zorgen voor een groot effect op het gedrag van individuen. Zij zwermen 
niet meer bijeen in de massale (geheime) bewegingen van de Klan, maar 
verkiezen een andere vluchtbeweging.

Deze campagne betekent het einde van de Klan. De conversatie – en niet 
een ‘zendcampagne’ – zorgt voor herschikking van de persoonlijke  
motivatie van inidividuen. En daarmee voor een grote beweging van de 
zwerm die de Klan tot dat moment is. En dat allemaal via het sociale 
medium van een radiohoorspel, in 1947.

Sociale	media	zijn	niet	de	sleutel
Een dergelijke campagne met een dergelijk effect is vandaag ook moge-
lijk. Vul zelf maar in... Sociale media vormen daarbij niet de sleutel.  
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Ze zijn de middelen die een slimme campagne kunnen ondersteunen. 
Meer niet. Het is de kunst om de juiste lokale, individuele mechanismen 
op te sporen en aan te spreken. Dan kun je met een uitgekiende conver-
sationele campagne grote bewegingen veroorzaken, met sociale media 
maar ook zonder...

Olympisch Delen 
Het IOC moedigt deelnemers en geaccrediteerde personen aan om tijdens 
de Olympische Spelen van 2012 comments te posten op socialemediaplat-
forms en websites, en om te twitteren. De ‘IOC Sociale media, Blogging 
and Internet Guidelines’ stellen daaraan echter wel enkele beperkingen.

De regels van het IOC schrijven voor dat comments en tweets onder 
meer moeten gebeuren:
  in de eerste persoon enkelvoud (‘ik zie een zwemmer…’);
  in de dagboekvorm (‘Lief dagboek…’);
  in de Olympische geest (‘Meedoen is belangrijker dan winnen…’);
  met goede smaak, zonder vulgaire en obscene woorden of plaatjes;

en dat comments en tweets:
  niet mogen gaan over de wedstrijden;
  niet mogen gaan over de activiteiten van andere deelnemers;
   geen foto mogen bevatten waarop andere mensen staan dan deelne-

mers of geaccrediteerde personen die hiervoor geen toestemming 
verlenen;

  geen video- of audio-opname mogen bevatten;
  het Olympische symbool niet mogen bevatten;
  niet mogen dienen om merken, producten of diensten te promoten.

Het IOC monitort alle online content hierop en vraagt alle deelnemers en 
geaccrediteerde personen schendingen van deze ‘Guidelines’ bij hen aan 
te geven.
Welkom, IOC, in de wereld van de nieuwe communicatie en de sociale 
media…
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Inspiratie voor sociale innovatie op Documenta 13 

Het lijkt erop dat Documenta 13 van conservator Carolyn Christov-
Bakargiev alle bezoekersrecords heeft gebroken. En dat met een thema 
dat zij niet expliciet samenvat, behalve in de zin ‘dOCUMENTA 13 is driven 
by a holistic and non-logocentric vision that is skeptical of the persisting 
belief in economic growth’.
Kunst mag weer maatschappelijk zijn. Documenta 13 biedt volop inspira-
tie voor sociale innovatie, nieuwe manieren van samenwerken en politiek 
bedrijven, en om tegen de economie aan te kijken. Een hele kleine  
selectie uit een tweedaags bezoek:

Alleen	voor	honden	
Met Dog Run (mixed media) speelt Brain Jungen op een onschuldige 
manier met uitsluiting en integratie. Alleen mensen met een hond 
mogen zijn installatie bezoeken, die vol met speeltuig en trainingstoe-
stellen voor honden staat. Met daarbij enkele deskundige begeleiders.  
De anderen mogen toekijken. De heerlijke dynamiek van het honden-
veldje uitvergroot. Voer voor politici en initiatiefnemers. Maar ook: welke 
kleine kern, welke corporatie, gemeente of welke wijk zou hier niet heel 
blij van worden?

Sanatorium	voor	stedelijke	aandoeningen
Of het Sanatorium (mixed media, group activity) van Pedro Reyes, waarin 
de bezoekers in een serie korte, intensieve sessies behandeling kunnen 
krijgen tegen ‘stedelijke aandoeningen’ als stress, eenzaamheid, angst et 
cetera. Met veel humor stelt hij urbane problemen aan de orde en geeft 
hij het begrip beeldhouwkunst een nieuwe lading.  
Hier ontstaan nieuwe ideeën, perspectieven en samenwerkingen.

Openbare les  
kwantumfysica Documenta 13
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Anger	management	workshops
Stuart Ringholt houdt dagelijkse Anger	Workshops, publieksparticipatie 
in de vorm van groepstherapie. Deelnemers kunnen onder zijn leiding, 
achter gesloten deuren hun stress, woede en liefde uitdrukken samen 
met de andere leden van de groep. Onder begeleidende muziek van 
Metal tot Mozart. En, als je Stuart aan het werk ziet, valt de ondeugende 
twinkeling in zijn ogen op, en de lach op het gezicht van de deelnemers.

A	forest
Janet Cardiff en George Bures Miller maken een 25 minuten durende 
3D-geluidscollage in het bos. Een beklemmende (her)beleving van oorlog 
(een veelgebruikt thema op deze Documenta) en van buitenleven, met 
prachtige momenten van meditatie. Je waant je midden in de oorlog, 
met overvliegende vliegtuigen, die beschoten worden, met explosies die 
tot in je nieren doordreunen, en met prachtige muziek van Arvo Pärt.
Inspiratie en groepsbeleving zijn de sleutelwoorden. Een verrijking voor 
elk stadspark, deze vorm.

Openbare	lessen	kwantumfysica
Documenta 13 heeft kwantumfysicus Anton Zeilinger uitgenodigd om 
zijn experimenten in de tentoonstelling te reproduceren. Zijn studenten 
leggen het uit, voor het blackboard, of bij de experimentele opstellingen 
met veel lasers, luidsprekers en prisma’s. Het beroemde dubbele-spleet-
experiment wordt hier herhaald, waarbij fotonen door een plaat met 
twee spleten gaan en met elkaar interacteren, volgens de wetten van de 
kwantummechanica. Behalve praktische toepassingen, levert dit ook een 
nieuwe discussie op over wat de werkelijkheid is.

Natuurlijk is het niet allemaal zo letterlijk op te vatten en zien we ook 
esthetiek en gelaagdheid en ontoegankelijker (en wel prachtig) materi-
aal. Maar als je op zoek bent naar ideeën voor sociale innovatie, of voor 
nieuwe manieren om publiek bij jouw zaak te betrekken...

In het prachtig ingetogen Begleitbuch staan vele ideeën en invalshoeken 
op sociale innovatie, nu de tentoonstelling voorbij is. En hier is de  
website van Documenta 13: d13.documenta.de.
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Wat is dat nou eigenlijk Web 3.0? 

Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, velen hebben het erover. De opvattingen en 
uitgangspunten lopen nogal eens uiteen. Vooral als de toevoeging ‘2.0’ 
en ‘3.0’ toegepast worden op andere dingen dan het web: ‘society 3.0’, 
‘overheid 2.0’... Tijd voor een eenvoudig overzicht, dus.

Het internet organiseert zichzelf meer en meer. Kort en goed komt deze 
ontwikkeling neer op drie stappen:
   het gegevensweb (1.0) waarin eigenaars van websites de content 

plaatsen;
   het huidige sociale web (2.0) waarin vrijwel iedereen content, links en 

metatags kan toevoegen en alles met elkaar kan delen;
   het beoogde intelligente web (3.0) waarin content, links en metatags 

automatisch afgeleid kunnen worden uit de bestaande gegevens en 
de conversatie daarover. 

In een schema:

Elke stap in deze ontwikkeling van het web heeft zijn eigen accenten, 
controlemechanismen en toepassingen (apps).

1

2

3
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Web	1.0
In het gegevensweb zijn de auteurs en de eigenaars van de websites de 
baas. Zoekmachines als Google helpen de gebruikers het antwoord op 
hun vragen te vinden. De eigenaars van de gegevens treden hier op als 
zender, en de gebruikers spelen de rol van ontvanger.

Web	2.0
In het sociale web komen daar de gebruikers bij als nieuwe monopolisten 
over de gegevens. Zij worden daarbij geholpen door toepassingen in de 
sociale media. ‘Open source’ en ‘wisdom of the crowds’ zijn hier de sleutel-
woorden. De gebruikers organiseren zich nu in netwerken, genereren zelf 
content en gaan eerst bij elkaar te rade voor ze de autoriteiten bevragen.

Web	3.0
In het intelligente web, dat volgens de verwachtingen nu voor onze deur 
staat, zorgen intelligente algoritmes voor nieuwe ordeningen van content, 
netwerken en verbindingen. Betekenis (semantiek) en generalisatie zijn hier 
de sleutelwoorden, zogenaamde ‘clouds’ zijn de dragers. Gebruikers gaan een 
beroep doen op een intelligente interface tot de gegevens en de netwerken.

Ongekend intelligent?
Het is wel de vraag in welke vorm het intelligente web zich aan ons voor 
zal doen: of gebruikers deze intelligentie zullen kennen en begrijpen, en 
welke invloed de gebruikers erop hebben. Google, bijvoorbeeld, zegt dat 
ze hun zoekmachine sinds mei 2012 met web 3.0-intelligentie hebben 
verrijkt, de zogenaamde ‘knowledge graph’. 

Zoekend naar bijvoorbeeld ‘Leonardo da Vinci’ krijgt de gebruiker sugges-
ties voorgelegd waarmee de zoektocht verder uit te breiden, zoals ‘Mona 
Lisa’, ‘Het laatste avondmaal’, ‘Maagd van de rotsen’, allemaal knooppun-
ten in het kennisnetwerk dat Google rond ‘Leonardo da Vinci’ opbouwde. 
Bovendien doet dit systeem de gebruiker voorstellen voor zoektermen die 
andere zoekers naar ‘Leonardo da Vinci’ ook ingaven. (Zoek in Google maar 
eens naar de woorden ‘knowledge graph’ en bekijk de demonstratie.)

Amazon biedt ons boeken aan die we mogelijk zouden willen kopen, op 
grond van intelligente analyse van ons koop- en zoekgedrag. Apple’s 
iTunes kent Genius, die intelligente inschattingen doet van onze muziek-
smaak. En ook de advertentieprogramma’s van bijvoorbeeld Facebook 
werken met intelligente algoritmes.
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Hoe die intelligentie van Apple, Amazon, Google en Facebook et cetera er 
precies uitziet, is de gebruikers niet altijd duidelijk. Het zijn nu de eigenaars 
van deze intelligente algoritmes die de dienst uit (willen) maken, heel goed 
bedoelend. Maar of gebruikers prijs stellen op die intelligentie? (Ik vind 
Apple’s Genius bijvoorbeeld best beperkend, omdat ik soms liever gekke 
nieuwe muziek hoor dan meer van het oude.) Het is dus zaak om de nieuwe 
monopolisten en de intelligentie van Web 3.0 goed te blijven volgen.

Observatie en visualisering
Observatie is het beste startpunt om het intelligente web (Web 3.0) te 
leren kennen. Bekijk een zwerm spreeuwen en zie hun intelligentie, hun 
gezamenlijke verstand. De kracht van de natuur – en van de intelligentie 
van Web 3.0 – laat zich het beste kennen vanuit een observatiehutje. 
Daarom zijn instrumenten als Gource en Logstalgia zo waardevol als we 
de (verborgen) intelligentie van Web 3.0 willen onderzoeken. Het zijn 
instrumenten waarmee we de processen rond, bijvoorbeeld, de ontwik-
keling van opensource-systemen kunnen visualiseren. Dat zijn systemen 
waaraan iedereen die dat wil een bijdrage kan leveren, zoals Wikipedia, 
elk systeem met eigen redacteurs en kwaliteitseisen voor de bijdragen 
(of juist helemaal geen redacteurs en kwaliteitseisen).

Kijk bijvoorbeeld naar de visualisering van de groei van de opensource  
programmeertaal Python in de periode van 1990 tot 2012 die Gource  
produceert op basis van log-files van alle bijdragen van de duizenden  
programmeurs wereldwijd. Wat we hier zien, begrijpen we nog niet hele-
maal, net zo min als we de zwerm spreeuwen helemaal kunnen begrijpen.

Visualisering  
van de groei van  
programmeertaal Python

tinyurl.com/zwerm01
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Het is een verbeelding van de collectieve intelligentie van een deel van 
het wereldwijde web, een visualisering van een deel van Web 3.0. Een 
beeld van de samensmelting van al die inspanningen van de individuele 
programmeurs die samen één doel voor ogen hebben: een krachtige pro-
grammeertaal voor iedereen. We zien ook dat deze intelligentie ‘opbou-
wend’ lijkt en niet destructief, zoals een zwerm sprinkhanen (waarvan de 
leden niet alleen al het beschikbare groen willen verslinden, maar ook 
elkaar...). Vergelijk de Gource-visualisering van Python eens met die van 
Ruby, een andere programmeertaal (tinyurl.com/zwerm02).

Deze ontwikkeling – van 2004 tot 2009 – lijkt meer sturing te laten zien 
door centrale figuren (redacteurs?) dan bij Python het geval lijkt. Maar 
hoe dat precies zit, moet nader onderzoek uitwijzen. Vast staat dat de 
visualisering van web 3.0-intelligentie een belangrijke stap is naar beter 
begrip, en naar nederigheid...

Analyse van online conversaties: mensenwerk 
Hoe mooi zou het zijn als online conversaties automatisch gescand  
kunnen worden op sentimenten en opinies? Dat is een verzuchting van 
menig communitymanager.
Er zijn dan wel vele hulpmiddelen voor het volgen en analyseren van 
online conversaties. Maar veelal zijn dit niet meer dan zoekmachines 
voor de sociale media. De analyse van de zoekresultaten blijft mensen-
werk. Alleen een mens kan besluiten of er actie noodzakelijk is in de vorm 
van een geruststellende tweet, een direct bericht of een compliment…

Sentimentdetectie
Er wordt veel onderzoek gedaan naar geautomatiseerde analyse van 
online gesprekken: ‘sentiment detection’, ‘opinion mining’, ‘sentiment 
analysis’, ‘opinion mining’, om er maar eens een paar te noemen.  
En terecht. Want het rendement zou enorm zijn, voor bedrijven die hun 
merk online in de gaten willen houden, voor communitymanagers, voor 
trendwatchers, onderzoekers…

Het onderzoek speelt zich veelal af op het niveau van de ‘natural langu-
age processing’, de geautomatiseerde analyse van taal. En dat is meteen 
de reden waarom automatische analyse van online conversaties voorlo-
pig nog niet zal lukken. Immers, de computerlinguïstische modellen voor 
natuurlijke taal zijn nog lang niet zover.
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Er is bovendien zo veel contextuele kennis nodig – over de situatie, de 
actualiteit, de sprekers, et cetera – om tot een goede interpretatie van 
taal te komen dat zelfs mensen er niet altijd in slagen om de juiste  
betekenis van de zinnen in een conversatie te achterhalen.

Matt Rhodes legt op zijn blog uit dat automatische ‘sentimentanalyse’ er 
niet in slaagt om merken te helpen zinvolle reacties op online conversa-
ties te geven (Rhodes 2010). Hij vergeleek zeven belangrijke monitoring- 
tools voor de sociale media, en met name hun mogelijkheden van geau-
tomatiseerde analyse van sentimenten in conversaties. Geen ervan is te 
vertrouwen, aldus Rhodes. Met name in het onderscheid tussen positieve 
en negatieve informatie falen deze tools catastrofaal. We moeten het 
dus voorlopig nog even doen met onze eigen, menselijke intelligentie.

Taalkundig beschouwd
In de taalkunde vinden we een gangbaar model dat opvallende parallel-
len vertoont met het model van het ‘intelligente web’ (Web 3.0): de 
grammatica. Grammatica beschrijft de systematiek van de taal en houdt 
zich bezig met de morfologie, de syntaxis en de semantiek: 

   De morfologie onderzoekt hoe woorden zijn opgebouwd en welke 
wetmatigheden daarbij gelden. Grammaticaal beschouwd staat het 
gegevensweb op dit niveau: websites met hun content vormen de 
‘woorden’ van Web 1.0.

   De syntaxis beschrijft hoe we welgevormde, betekenisvolle taaluitin-
gen kunnen maken en welke onderliggende wetten daarbij aan het 
werk zijn. Grammaticaal beschouwd vinden we het sociale web op 
dit niveau: websites, netwerken van gebruikers en de sociale media 
en hun uitingen vormen de (zins)structuren van Web 2.0. 

   De semantiek beschrijft welke betekenis we kunnen toekennen aan 
taaluitingen en welke afspraken, wetten en regels we daarbij hante-
ren. Grammaticaal beschouwd moet de intelligentie van het (seman-
tische) Web 3.0 zorgen voor de betekenis van de betreffende  
gegevens en netwerken.
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De ‘grammatica’ van het intelligente web

De semantiek zorgt voor betekenis door (zins)structuren met de wereld te 
verbinden. En dat is precies het kenmerk van het intelligente web. Kernvraag 
van zo’n semantiek is: wat is de betekenis van de aangetroffen structuren? 
Concreter: wat betekenen de woorden en de zinnen die we aantreffen op 
het web? En, kunnen we die betekenis via algoritmes achterhalen?

Computerlinguïstiek
Jan van Bakel bouwde vanaf 1975 aan een computermodel dat in staat is 
tot automatische semantische interpretatie (Van Bakel 1984). Voor toe-
passing in ‘real-time’-applicaties om bijvoorbeeld tekst in spraak om te 
zetten, of om spraak in geschreven tekst om te zetten, is dit computer-
model veel te krachtig. Het kost te veel (computer)tijd om de gewenste 
analyses te produceren, en, vaak levert dit model vele analyses op van 
één zin vanwege de complexiteit van de onderliggende grammaticale 
regels van het model. Dat is niet erg voor de theoretici – zij leren hierdoor 
alleen maar meer over de complexiteit van de natuurlijke taal – maar het 
is ongewenst voor diegenen die de analyses willen toepassen in een 
algoritme voor bijvoorbeeld automatische sentimentdetectie. Immers, de 
doorlooptijd is te lang en het systeem geeft nog steeds geen uitsluitsel 
bij de vele ambiguïteiten.

Daarom worden in geautomatiseerde systemen die natuurlijke taal moe-
ten verwerken vaak probabilistische systemen toegepast aangevuld met 
speciale regels voor speciale gevallen. Statistiek en vuistregels, dus, als 
aanvulling op de grammatica. De bijdrage van computermodellen als het 
Amazon-Casus-model aan de theorie en de praktijk van de automatische 
analyse van zinnen is echter van onschatbare waarde. We weten daar-
door dat analyse van natuurlijke taal vraagt om een zeer omvangrijk 
computermodel. Maar ook heel praktisch: we weten bijvoorbeeld veel 
beter waar en hoe de speciale (probabilistische) regels het best in het 
model toegepast kunnen worden. 

Betekenis
algoritmes
clouds

Semantiek

Syntaxis

Structuur
netwerken
interactie

Vorm
content
links

Morfologie
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Top	of	the	bill	nu
De beperkingen van de computerlinguïstiek houden vooroplopende 
bedrijven niet tegen om het probleem van de automatische detectie van 
trends, sentimenten en opinies voortvarend aan te pakken. Dit resulteert 
in – veelal dure – systemen die marketeers behulpzaam kunnen zijn bij 
hun opdracht om te luisteren naar wat er online speelt rond hun merken 
en de bijbehorende thema’s. De kracht van Coosto.nl ligt bij de kwaliteit 
van de geraadpleegde bronnen. Voor een fors bedrag raadpleegt Coosto 
meer dan 390.000 bronnen om het antwoord te vinden op vragen als: 
‘Wat is je imago op het web, wie praat er over je en hoe vaak gebeurt dit? 
Waar gebeurt dit en waarom?’ Veel intelligentie lijkt er niet bij te komen 
kijken. Voer je merknaam in en bekijk de sentimenten zelf in de resulta-
ten, lijkt het uitgangspunt. 

Autonomy is een bedrijf van Hewlett-Packard dat zegt marktleider te zijn 
in software ‘that helps organizations all over the world understand the 
meaning in information’. Het programma IDOL 10 van Autonomy stelt 
organisaties in staat om ‘in real-time’ betekenis af te leiden uit allerlei 
soorten informatie: audio, video, sociale media, e-mail en webcontent, 
maar ook uit elektronische logboeken van interacties met klanten. Veel 
meer dan dat zij een ‘real-time analytics engine for extreme structured 
data’ inzetten en dat zij veel statistische informatie gebruiken, laat 
Autonomy niet los over haar aanpak. 

De perspectieven van automatische detectie van trends, sentimenten en 
opinies in online uitingen lijken somber. En daarmee lijken de perspectie-
ven van het ‘echt intelligente’ web navenant somber. Er is veel contextuele 
kennis nodig – over de situatie, de actualiteit, de sprekers, et cetera – om 
tot een goede interpretatie van de online uitingen te komen. Die kennis 
laat zich nu nog moeilijk vangen in de algoritmes en de statistieken van 
het intelligente web. Mensen slagen er al niet in om altijd de juiste bete-
kenis van zinnen in een conversatie te achterhalen. Laat staan dat een 
algoritme dat zou kunnen. We zullen het dus voorlopig moeten doen met 
de combinatie van de bestaande slimme tools en onze eigen intelligentie.
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Zelforganisatie als begin van Web 3.0? 
Clay Shirky vertelt het in zijn artikel ‘Ontology is overrated’ (Shirky 2005): 
Taggen zonder een goed doordacht systeem van categorieën lijkt het 
recept voor een ramp. Maar als je het internet bekijkt – het Wilde Westen 
van ‘free labeling’ – dan kun je nog verrassend veel nuttige informatie 
halen uit een grote rommelige verzameling gegevens.

Wat ís iets? Een zoogdier, een vis, een vogel, een plant, een boom, een 
struik? Vragen die de top-ontwerpers van onze classificatiesystemen  
stelden. Denk aan Mendelejev die het periodieke systeem der elementen 
neerzette. Of aan Linnaeus die de levende natuur indeelde in klassen. 
Ontologen en labelaars avant la lettre.

Mag ik van jou van de zoogdieren… de dolfijn? Elk systeem voor classifi-
catie heeft zijn beperkingen. Er zijn altijd gevallen die niet goed in een 
klasse passen, of die juist in meerdere klassen tegelijkertijd passen.  
Wat te doen? Een nieuwe klasse toevoegen, of linkjes leggen tussen de 
klassen?

Als er voldoende exemplaren zijn die een nieuwe klasse kunnen bevol-
ken, kan het zinvol zijn om een nieuwe klasse toe te voegen. Maar een 
wildgroei van klassen vergroot de overzichtelijkheid weer niet. Dan maar 
werken met links. Daardoor ontstaat een nieuw classificatiesysteem, 
boven op het oude. Een systeem van de tweede orde. Web-ontwerpers 
herkennen hierin bijvoorbeeld het aanvullende menu, naast het hoofd-
menu, waarmee bezoekers op een andere wijze kunnen zoeken op de 
website.

Berners-Lee, de uitvinder van het web, liet zien dat je heel goed een grote 
hoeveelheid links kunt maken. En dat zo’n classificatiesysteem van de 
tweede orde zo groot en ingewikkeld kan worden dat we instanties als 
Google nodig hebben om er, elke zoekopdracht weer, orde in aan te brengen.
En dan gebeurt er iets interessants: niet meer het door slimme koppen 

De ontwikkeling van 
classificatiesystemen 
volgens Clay Shirky



35Wie een zwerm kan bewegen / Principes

ontworpen classificatiesysteem helpt je om toegang tot gegevens te krij-
gen. Nee, het zijn de populaire zoekwoorden die op een organische 
manier zorgen voor ordening. Een dynamisch classificatiesysteem als 
resultaat van de wisdom	of	the	crowds. Daarmee komen we in de vol-
gende fase, waarin die nieuwe, door ons zoekgedrag bepaalde classifica-
tie gaat bepalen hoe we onze gegevens indelen en onze websites 
inrichten.

Systeemdenken voor Web 2.0 

Systeemdenken kan helpen greep te krijgen op de processen in het soci-
ale web, Web 2.0. Het is een manier van denken die bijvoorbeeld toege-
past wordt bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen of bij gezinsthera-
pie. De focus van systeemdenken ligt op het gedrag van het systeem en 
minder op de onderdelen ervan. Precies wat nodig is bij de aanschou-
wing van het sociale web. Bastiaan van Gils legt in een instructiefilmpje 
op Youtube uit wat de kenmerken van systeemdenken zijn, of beter: 
welke focus systeemdenken telkens legt. Een selectie uit die kenmerken 
(Bastiaan van Gils 2012 tinyurl.com/zwerm03).

Uitzoomen
Systeemdenken houdt zich bezig met de context en de relaties, en niet 
met de onderdelen van het systeem alleen. Daarvoor ‘zoomt’ systeem-
denken uit naar de omgeving van het onderdeel en gaat het op zoek 
naar patronen in plaats van incidenten. Dus geen analyse van A, maar 
een blik op het gedrag van het systeem waar A onderdeel van uitmaakt.
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Terugkoppeling
Omdat systeemdenken zoekt naar patronen in het ‘ecosysteem’, vindt 
het vaak (en graag) cybernetische lussen: patronen die een terugkoppe-
ling vertonen. A beïnvloedt B, B beïnvloedt op zijn beurt C en C heeft – 
soms na enige tijd – weer invloed op A. Zo’n analyse geeft een heel ander 
perspectief op A en diens gedrag, dan een blik op het gedrag van A 
alleen.

Flexibiliteit	versus	‘control’
Misschien wel de belangrijkste bijdrage van systeemdenken aan de  
wijze waarop wij het sociale web kunnen bekijken is de opvatting over 
beïnvloeding. Als we uitzoomen en zoeken naar interacties tussen de 
deelnemers aan het systeem, zien we namelijk dat ‘control’ veelal leidt 
tot doodlopende sporen: geen invloed dus. Terwijl deelnemers die zich  
flexibel opstellen juist veel invloed opbouwen.
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De	praktijk
Wat betekent dat nu in de praktijk? Wel, teken het ‘ecosysteem’ maar 
eens uit dat bijvoorbeeld gevormd wordt door een overheid (A) die 
samen met andere overheden (B), bedrijven (C) en belangenorganisaties 
(D) wil werken aan een thema als energietransitie.
Zoom uit, zoek naar de terugkoppelingslussen tussen de deelnemers, 
onderzoek de mate van ‘control’ en flexibiliteit en geniet van de kansen 
die dit beeld oplevert...

Drie O’s voor de spreeuwenfluisteraar 
Computermodellen voor zwermen maken gebruik van drie eenvoudige 
regels die de deelnemende individuen toepassen:
  vermijd botsingen met de buren (separation),
  stem af op de gemiddelde koers van de buren (alignment),
  stem af op de gemiddelde positie van de buren (cohesie).

Met deze drie individuele regeltjes kunnen extreem realistische bewe-
gingen van de zwerm als geheel worden nagebootst. Iets wat niet met 
van bovenaf opgelegde regels voor de zwerm georganiseerd kan worden. 
Wat leren we daarvan voor de deelnemers aan de sociale media? Hoe 
kunnen we daar groepsgedrag tot stand brengen? Ik doe een aanzet.

De deelnemers aan de sociale media samen lijken in veel opzichten op 
een zwerm vogels. Als we deelnemers aan de sociale media in staat  
stellen zich te houden aan de volgende drie O’s, dan maken we daarmee 
zwermachtige bewegingen mogelijk.
  onderscheid,
  overeenstemming,
  overeenkomst.

Onderscheid	–	maar	niet	botsen
Zorg dat de deelnemer aan de zwerm zichzelf kan onderscheiden van zijn 
of haar vrienden in het netwerk. Zorg ervoor dat de deelnemer niet botst 
met hen door een saaie of ‘vreemde’ boodschap te delen. Vermijd dus ook 
al te grote profilering van de persoon en zorg dat de zaak of het thema 
centraal staat. Dat kan met bijzondere inhoud of een bijzondere vorm, 
aantrekkelijk voor het aanliggende netwerk.

1
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Overeenstemming	–	op	de	koers	letten
Zorg ervoor dat de deelnemer aan de zwerm zich ook weer niet te veel 
onderscheidt van de gebruikelijke koers en zorg voor overeenstemming 
met de koers van de vrienden met wie hij of zij de boodschap deelt. De 
overeenstemming zit hem in het referentiekader dat zij allen delen, de 
visie op de wereld en de wijze waarop zij zichzelf profileren.

Overeenkomst	–	aantrekkingskracht	opzoeken
Zorg ervoor dat de deelnemer zijn of haar buren kan opzoeken, met 
inhoud en standpunten die onderling overeenkomen met die van de 
naaste buren. Wat bindt hen? Waardoor raken zij samen in beweging? 
Op welke standpunten of invalshoeken vinden zij overeenkomst? Dat zijn 
bij deze O de centrale vragen.

Willen we deelnemers aan een zwerm verleiden tot de drie O’s, dan  
moeten we passende inhoud voor hen klaarzetten. Pas dan kunnen we 
de zwerm aanzetten tot ‘grote bewegingen’, als waren wij spreeuwen-
fluisteraars. De finesses van de lokale regeltjes hebben dan nog wel even 
onze aandacht nodig...

Kijk op www.lalena.com/AI/Flock/ naar een computersimulatie van een 
zwerm, waarin je de drie O’s kunt aanpassen.
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Manieren om een zwerm te verjagen

We zijn allemaal Twitterspreeuwen (Willemse 2012). We converseren met 
elkaar, reageren op elkaar en luisteren naar elkaar. Allemaal wanneer, hoe 
en zoals wij dat zelf uitmaken. Laten we eens naar het tegenovergestelde 
kijken van wat we willen, daar kunnen we misschien van leren: Hoe ver-
jaag je een groep die zich als een zwerm spreeuwen of een school vissen 
gedraagt? Neem daarvoor de volgende drie traditionele methodes:
  Zend je boodschappen luid en duidelijk uit.
  Vertel vooral heel nadrukkelijk hoe goed je bent.
  Herhaal je boodschap als er vragen zijn.

Dit zijn de middelen die we voorheen inzetten om (doel)groepen tot iets 
te bewegen. Diezelfde middelen zijn nu, in dit nieuwe tijdperk van con-
versatie en sociale media, bij uitstek geschikt om het tegengestelde te 
bereiken.

Hoe kun je de mensen nu het beste benaderen? Door precies het tegen-
overgestelde doen...
  Zorg dat je boodschap gemakkelijk gedeeld kan worden.
  Laat anderen vertellen over jouw kwaliteiten.
  Luister, en reageer op vragen en opmerkingen.

Hoe	organiseer	je	een	file?	
Altijd al hebben regisseurs grote massa’s mensen willen bewegen. 
Precies zoals in hun scripts stond. Dat vraagt telkens weer om grote 
inspanningen, budgetten en heel veel geregel. Wat kunnen we daarvan 
leren?

1
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Foto: Karl Robertson
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Tati,	Fellini,	Comencini
   Parijs, Amsterdam, 1971 – Jacques Tati neemt zijn film ‘Traffic’ op, met 

daarin lange, nauwkeurig geregisseerde verkeersperikelen en choreo-
grafie met auto’s. Kosten: aanzienlijk.

   Rome, 1972 – Federico Fellini laat zijn film ‘Roma’ beginnen met een 
enorme file op de autostrada, die hij opneemt in de filmstudio 
Cinecittà. Organisatiekosten: aanzienlijk.

   Rome, 1974 – Luigi Comencini neemt, geïnspireerd door Fellini, de film 
‘L’ingorgo’ op, over een 36 uur durende verkeersopstopping rond 
Rome. Organisatiekosten: aanzienlijk.

Winkeltijdenwet
Maar er zijn ook andere manieren om een grote groep te bewegen om 
ergens bij stil te staan… Den Haag, 1996 – Het Vrijstellingenbesluit 
Winkeltijdenwet wordt aangenomen, waarmee het begrip koopzondag 
zijn intrede doet. Als de Ikea en de Makro zondags open zijn, ontstaan er 
files op de A12 naar Duiven. Organisatiekosten voor deze files: geen.

Van boven opgelegde regels – zoals de filmregisseurs ze toepassen – kun-
nen deze files maar moeilijk tegengaan (en ook maar moeilijk bewerk-
stelligen). De zwerm zondagskopers verzamelt zich elke koopzondag bij 
de ingangen van de winkelcentra omdat de deelnemers aan die zwerm 
het ‘kopen kopen’-regeltje geactiveerd hebben.

Een slimme ‘zwermenfluisteraar’ kan het gedrag van deze groep beïn-
vloeden. Door te morrelen aan de individuele gedragsregeltjes van de 
leden van deze groep. Bijvoorbeeld door de ene week de Ikea en de 
andere week de Makro open te stellen. Sociale media laten zich graag 
gebruiken als dragers voor dit soort ‘slimme’ regeltjes. Slimme fluiste-
raars bedenken regeltjes die het gewenste gedrag veroorzaken. Gedrag 
dat je niet met van bovenaf opgelegde regels kunt bewerkstelligen voor 
vergelijkbare kosten. 
Je moet er wel op komen.



41Wie een zwerm kan bewegen / Principes

Echt verbinden begint met het hart 

Besluiten nemen we met onze buik, met ons gevoel. Dat is het gebied zon-
der woorden, waar ons gedrag en onze opvattingen leven. Met zijn ‘Golden 
Circle’ legt Simon Sinek uit hoe dat werkt (Sinek 2011). Dat echte verbindin-
gen tot stand komen via de intuïtie, het geloof, het hart. Of zoals hij het 
zegt: via het ‘waarom’. Of het nu gaat om de keuze voor een samenwer-
kingspartner, een product dat bij je past, of om de wijze waarop je de eigen 
organisatie wilt neerzetten. Duurzame, goede besluiten neem je niet op 
basis van de waarneming (het wat), niet met de ratio (het hoe), maar met 
je intuïtie (het waarom).

Slaap	er	een	nachtje	over
Als we alle opties langdurig hebben verkend en geanalyseerd, en we zijn 
bijna tot een besluit gekomen, dan zeggen we vaak: ‘we slapen er nog een 
nachtje over’. Dat is om onze intuïtie de tijd te gunnen om het besluit te 
beoordelen. Want de volgende dag ‘voelen’ we het: het besluit klopt, of niet.

Ap Dijksterhuis noemt dat in zijn boek Het slimme onbewuste: ‘denken 
met gevoel’ (Dijksterhuis 2011). Simon Sinek noemt dat in zijn boek: de 
neurologische basis van besluiten. Want we nemen onze besluiten niet 
met wat we zien, ook niet met wat we denken, maar met wat we voelen, 
onze ‘gut feeling’. En daar zijn geen woorden voor.

Waarom,	hoe,	wat	–	de	volgorde
Als we een besluit eenmaal met ons hart hebben genomen, gaan we ver-
volgens aan de slag om dit besluit te onderbouwen met argumenten. Want 
we moeten dat gevoel per slot van rekening uitleggen, verantwoorden, 
onderbouwen, met woorden. En die vinden we dan in het hoe en het wat. 
Pas wanneer we in ons hart (waar de verbinding plaatsvindt) het ‘waarom’ 
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hebben onderschreven, kan ons besluit tot verbinding echt plaatsvinden. 
Als we het ‘waarom’ geloven, dan volgt het hoe en het wat vanzelf.

Verbinding	opzoeken
Dat betekent ook dat wie de verbinding opzoekt, met het hart en de 
intuïtie moet beginnen. Om het voorbeeld van Sinek te gebruiken, als  
tv-fabrikant niet zeggen: ‘Wilt u een tv waarmee u op elk moment kunt  
kijken wat u wilt? Wij hebben het systeem dat u controle geeft over uw 
kostbare vrije tijd.’ Maar bijvoorbeeld: ‘Wilt u controle over uw vrije tijd? 
Wij hebben een tv die u daarbij helpt.’

In flow met sociale media 

Flow ontstaat als denken en intuïtie elkaar ontmoeten, elkaar versterken 
en versmelten. Zoals kleine kinderen dat van nature hebben. Het is een 
bron voor verbindingen en eindeloze energie. De sociale media faciliteren 
flow, voor wie dat wil. Op een wijze die tot nu toe onbekend was: over 
grote afstanden en met onverwachte, gemakkelijk bereikbare deelnemers. 
Het is daarom jammer dat veel bedrijven en organisaties zich verdedigen 
tegen deze nieuwe middelen en deze nieuwe manier van denken. Een 
gemiste kans, aldus Jan Bommerez, flow-expert bij uitstek en schrijver van 
onder meer Flow en de kunst van het zakendoen (Bommerez 2012).

Mensen zouden via de sociale media bezig zijn met dingen die niets met 
het werk te maken hebben, die niet passen bij bedrijfsmatig verant-
woord opereren. ‘Maar, gaat het er nu om dat we de dingen juist doen, of 
dat we de juiste dingen doen’, vraagt Bommerez zich af.

De collectieve intelligentie die we aanboren met hulp van de sociale 
media, door open te staan en verbindingen aan te gaan, biedt zo veel 
meer dan zogenaamde planmatige vernieuwing of gestuurde aanpas-
sing van de bedrijfsstrategie. Want, aldus Bommerez, als je de antwoor-
den binnen de eigen organisatie en binnen jezelf zoekt, kun je niet meer 
vinden dan wat je al wist. Geen nieuwe gezichtspunten, geen nieuwe 
verbindingen, geen flow.

Beperkende overtuigingen loslaten en nieuwe verbindingen aangaan, op 
gevoel én ratio, dat biedt kansen en nieuwe invalshoeken. Daarvoor is lef 
nodig. De sociale media kunnen die verbindingen en die zoektocht 
faciliteren.
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‘Laten’: het nieuwe nieuwe sleutelwoord 
Met de ingrijpende veranderingen veranderingen in communicatieland 
komt een nieuw begrip op de agenda: ‘laten’. Communiceren wordt ‘laten 
communiceren’. Brand design wordt ‘brand experience design’. 
Communicatie wordt ‘conversatie’. Doelgroep wordt ‘community’.

Immers, zenden alleen is niet meer afdoende. Natuurlijk, de boodschap 
moet helder en aantrekkelijk. Maar de zender treedt naar de achtergrond. 
Het is nu de kunst om anderen de boodschap te laten delen. Want men-
sen sturen niet meer (uitsluitend) op de autoriteit van de zender. Ze laten 
zich voornamelijk leiden door wat hun vrienden adviseren. Bijvoorbeeld 
als het gaat om de vraag welk tv-toestel het beste is, of om de vraag 
waar kansen voor samenwerking liggen.

Dit betekent dat bedrijven, organisaties en overheden naar de achter-
grond moeten treden als zij gehoord willen worden. Loslaten dus.  
Om anderen het beoogde idee of de beoogde boodschap te laten delen.  
Dat betekent ook een nieuwe rol voor de communicatieprofessionals van 
bedrijven, organisaties en overheden. Zullen zij die extra schakel in hun 
werkwijze kunnen inbouwen? De sociale media kunnen daarbij helpen, 
maar zijn niet zaligmakend. Eerst de nieuwe rol nemen. Dan dienen de 
sociale media zich als vanzelfsprekende hulpmiddelen aan.

De draagtijd van een online community 

Hoe ziet de levenscyclus van een online community eruit? Hoeveel initia-
tieven tot het vormen van een online community zijn succesvol? Hoe 
lang duurt het voordat een online community tot volwassenheid komt? 
Welke fasen doorloopt een online community? Allemaal vragen die van 
belang zijn voor zittende en aankomende communitymanagers.
Een beknopt literatuuronderzoek om het veld te verkennen, en om  
aanknopingspunten voor verder onderzoek te geven.

Moeizame	geboorte,	lastige	jeugd
Christy Pettey van onderzoeksinstituut Gartner vertelt op www.gartner.com 
dat ongeveer 70 procent van de communities niet tot wasdom komt. En, dat 
van de overige 30 procent zich een heel groot deel ontwikkelt in een richting 
die de oprichters niet voor ogen hadden… Soms zelfs tot een geheel andere 
community, met geheel andere waarden.
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Van	vorming	naar	performing
Shannon Swenson, Interactive Producer en oprichter van vele online com-
munities, hanteert bij zijn strategie het model dat Bruce Tucker opstelde 
voor ‘gewone’ communities. Het model van ‘Forming, Storming, Norming 
and Performing’. Hij vertelt erover op www.shannonswenson.com.

De	groei,	een	grafiekje
Scott Burkett, oprichter van StartupLounge.com geeft op zijn website 
www.scottburkett.com een grafiekje van de typische groei van een 
online community. Het gaat om een periode van vijf jaar.
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De	levensfasen
Rob Howard, oprichter van Telligent, vertelt in Mashable (Howard 2010) 
over de levensfasen van een online community. Een samenvattend  
overzicht in het plaatje hieronder.

Sleutels voor succesvolle online samenwerking 
Soms is het nieuwe communicatielandschap het decor voor een fantastisch 
initiatief van samenwerking en co-creatie. Het 2000-koppige virtuele koor 
van Eric Whitacre in de uitvoering van hun ‘Sleep’ is daar een voorbeeld van.

Whitacre, componist en initiatiefnemer van het Virtual Choir 2.0 compo-
neerde het stuk en nodigde iedereen uit een Youtube-opname van de 
eigen partituur in te sturen. Houvast voor de deelnemers: een filmpje 
waarop Whitacre dirigeert en waarop de partituur tot klinken komt met 
een pianopartij.

Uit de inzendingen konden ruim 2000 stemmen worden gekozen, uit 
ruim 60 landen. Het kostte een paar maanden om knippend, plakkend, 
passend en metend tot het eindresultaat te komen.

Succesfactoren
Wat heb je nodig om een dergelijk initiatief tot een succes te maken? Wat 
kunnen we ervan leren als we co-creatie en samenwerking willen inzetten?
  Iemand met een goed idee dat mensen in beweging brengt,
  Iemand die de inspirerende leiding neemt,
  Een alom toegankelijk kanaal dat openstaat voor wie wil bijdragen,
   Iemand die de inbreng wil samenvoegen en kan presenteren als een 

gezamenlijk product.
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In het praktische deel van dit boekje gaat het over de praktijk van de 
principes uit het vorige hoofdstuk. Te beginnen bij de overheid: Is de 
overheid al klaar voor het sociale web? Wat is er nodig om als overheid 
actief burgerschap te stimuleren? Hoe moeten ambtenaren en politici 
omgaan met de sociale media? Hoe schrijf je als overheid een beleids-
nota waarin nog ruimte en stimulans is voor inbreng van partijen in de 
samenleving? 

Daarna komen de bedrijven aan de beurt, en wel hun personeelszaken: 
Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan het geluk van hun medewerkers en 
daarmee aan een succesvolle bedrijfsvoering? Hoe kunnen bedrijven 
sociale media inzetten voor en met hun medewerkers? Het hoofdstuk 
sluit af met het onderwerp samenwerking: Hoe kunnen wetenschappers 
delen en onderzoeken via het sociale web? Hoe kunnen burgers samen-
werken om een overheid in beweging te brengen? En hoe kun je de band 
tussen de deelnemers aan een online groep versterken door deze groep 
juist af te sluiten?

Hou nou toch eens op over die sociale media 
Brian Solis van de Altimeter Group, een productief en gezien onderzoeks-
bureau, loopt voorop als het gaat om inzichten in en publicaties over de 
nieuwe media. Hij schreef onder meer het boek ‘The End of Business as 
Usual’ (Solis 2011) en hij sprak het opmerkelijke advies uit om toch een op 
te houden over de sociale media. Hij deed dat op de Sociale media  
iCommerce Marketing Summit van juli 2012 in Amsterdam.

Solis legt uit: Mensen die een bedrijf of een organisatie leiden, denken 
niet na over de gereedschappen. Ze denken na over de resultaten.  
We moeten niet meer over sociale media praten alsof het middelen zijn 
die kunnen zorgen voor draagvlak of omzet. Ze kunnen er hooguit iets 
aan bijdragen dat er een verandering tot stand komt.

We moeten volgens Solis nadenken over hoe we betrokkenheid kunnen 
genereren via kanalen waar mensen komen en gaan naar hun eigen 
voorkeuren en hun eigen vrije wil. Je raakt die mensen kwijt als je alleen 
maar praat over Facebook, Twitter, Youtube...

3 Praktijk
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Sociale media toepassen om de sociale media zelf, of omdat iedereen het 
doet en omdat het daarom ‘moet’, dat heeft geen toekomst. Sociale 
media maken, samen met mobiele apps en web-toepassingen, nieuwe 
ervaringen en nieuwe opbrengsten mogelijk als ze onderdeel uitmaken 
van een overkoepelende strategie. Daarbij gaat het volgens Solis niet om 
de sociale media, maar eerder om de manier waarop we de steeds  
veranderende relatie met de klant vormgeven.

Overheid

Is de overheid klaar voor de nieuwe samenleving? 

In zijn rapport ‘De (r)evolutie van de (i)Samenleving’ van november 2012 
onderzoekt Klaus van den Berg in opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken of de overheid klaar is voor de ‘iSamenleving’.  
Van den Berg raadpleegde deskundigen op vele terreinen en komt tot zes 
trends met adviezen voor (doel)groepen als antwoord op deze vraag. Een 
samenvatting.

De trends:
  Vergrijzing en fragmentatie
  Vervaging van grenzen
  Streven naar duurzaamheid
  Zorg over veiligheid
  Deelname aan het sociale web
  Deelname aan de intelligente samenleving

De indeling in (doel)groepen die Van den Berg hanteert:
  Senioren, geboren tussen 1930 en 1945
  Babyboomers, geboren tussen 1945 en 1960
  Generatie X, geboren tussen 1960 en 1975
  Generatie Y, geboren tussen 1975 en 1990
  Generatie Z, geboren tussen 1990 en 2005

Vergrijzing en fragmentatie
Senioren worden ouder en hebben meer zorg nodig. Zij zijn online niet 
vaardig en maken zich zorgen over hun privacy. De overheid moet hun 
online-vaardigheden helpen verbeteren en de zorg online en offline 
versterken.
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Babyboomers hebben ook meer zorg nodig. Zij zijn online redelijk vaardig 
en maken zich soms zorgen over privacy. De overheid moet hun online 
bewustzijn helpen verbeteren en hun participatie versterken.
Generatie X is online goed vaardig en maakt zich geen zorgen over  
privacy. De overheid moet voor hen Het Nieuwe Werken ondersteunen en 
hun participatie als professionals versterken. 
Generatie Y is online zeer vaardig en maakt zich geen zorgen over privacy. 
De overheid moet hen helpen deze vaardigheden uit te dragen als  
ervaringsdeskundigen om verandering, innovatie, dialoog, conversatie  
en plezier te produceren en promoten.

Vervagende grenzen
De grenzen tussen offline en online vervagen. Sociale media helpen hier 
verbindingen te leggen, in het gewone leven en in het werk. De huidige 
overheid komt nog over als zender, ook online. De geraadpleegde experts 
adviseren de overheid deel te nemen aan de conversatie. De overheid 
moet daarnaast de expert worden, voor privé-personen en professionals, 
op het gebied van de online en offline vervagende grenzen.

Duurzaamheid van de leefomgeving
Burgers en bedrijven zijn zich meer en meer bewust van het milieu en 
zoeken naar innovatieve oplossingen om de leefomgeving recht te doen. 
Zij richten zich op producten en diensten die goed zijn voor de leefomge-
ving, ook in online gemeenschappen met nieuwe samenwerkingen en 
transacties. De overheid moet voorlichting geven over goed consumeren 
en bedrijven daarin ondersteunen. Zij moet ook de online gemeenschap-
pen in kaart brengen, kennisdelen en samenwerking bevorderen, en als 
aanjager van innovatie optreden.

Zorg over risico’s en veiligheid
Mensen richten zich steeds meer op de online risico’s en veiligheid. Zij 
hebben behoefte aan duidelijkheid hierover. Velen denken dat ze hun 
(persoons)gegevens met één druk op de knop kwijt zijn aan Google, 
Facebook, Microsoft en Apple, en aan de overheden. De overheid heeft 
hierin een voorlichtende en preventieve taak.

De netwerksamenleving en het sociale web
Mensen beleven de netwerksamenleving als positief, verbindend en als 
bron van vrijheid en gemak. Zij ervaren de overheid echter niet als een 
online netwerk. Daar ligt een grote kans. De overheid moet zich beter 
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presenteren als netwerkoverheid, en daarbij gebruikmaken van de 
nieuwe mogelijkheden van ICT. Maar zij moet ook wetten en regels 
maken – en handhaven – voor de online samenwerking.

Het intelligente tijdperk
Technologische innovaties – online en offline – kunnen verstrekkende 
gevolgen hebben. Ze vragen om maatschappelijke, juridische en ethische 
stellingname. De overheid moet de kans nemen om op te treden als 
beschermer van de privacy, als voorlichter over de toekomst en als  
sturende kracht in de discussie daarover.

Van den Berg adviseert de overheid ten slotte om zijn indeling in doel-
groepen te gebruiken bij het formuleren van beleid voor de nieuwe 
samenleving. Het is de vraag of zijn onderzoek en zijn adviezen voor de 
ambtenaren en de politici concreet en uitdagend genoeg zijn om de 
overheid te voorzien van een DNA dat past bij deze tijd...

Dienend leiderschap als sleutel voor overheden 

‘Door de groeiende professionaliteit en het stijgende kennisniveau zijn burge-
rinitiatieven steeds vaker een gelijkwaardige partner voor overheidsorganisa-
ties. Voor overheden is aansluiten bij burgerinitiatief en burgerbetrokkenheid 
een manier om invulling te geven aan de uitvoering van publieke taken [...] 
Het aantal voorbeelden daarvan is groot in Nederland, maar het ontbreekt 
nog aan een formele visie en strategie vanuit de overheid’ (Van Berlo 2012).

De veranderingen in communicatieland vragen om een overheid die 
communiceert in lijn met het dienend eigenaarschap. Anderen de eigen 
boodschap laten uitdragen, is het devies.

	 	 Van	traditionele	inspraak	naar	publieksparticipatie
   Waar overheden voorheen beleid ontwikkelden en het publiek (‘burgers’, 

bedrijven en belangenorganisaties) pas laat invloed mocht uitoefenen, is 
nu publieksparticipatie het uitgangspunt voor beleid. Door de meedenk-
kracht van het publiek in een vroeg stadium te benutten kunnen overhe-
den beleid en plannen maken die aantoonbaar meer draagvlak hebben. 
Dit leidt aantoonbaar tot minder procedures en bezwaren, meer begrip, 
hogere kwaliteit van beleid en plannen en een gestroomlijnder proces.

    Deze ontwikkeling vraagt om vroegtijdige en open communicatie van 
bestuurders en ambtenaren met het publiek.

1
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	 	 	Van	hiërarchische	communicatie	naar	conversatie
   Het communicatielandschap is ingrijpend veranderd. Zenden en dia-

loog moeten aangevuld worden met conversatie. De relaties van een 
overheid zijn te karakteriseren als een zwerm spreeuwen: moeilijk te 
managen en ongevoelig of onbereikbaar voor zendergerichte 
boodschappen.

   Een overheid die wil deelnemen aan de conversatie moet (aanvul-
lend) andere methoden, middelen en tools inzetten om haar bood-
schap gedeeld te krijgen.

	 	 	Van	projectleiderschap	naar	dienend	eigenaarschap
   Ook de samenwerking in projecten waar overheden aan deelnemen, 

is aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Met name projecten 
waarin samenwerking de sleutel is voor succes kunnen niet zonder 
een dienend leider. Dienend eigenaarschap is de succesfactor voor 
zulke projecten; hiërarchisch leiderschap de faalfactor.

   Dienend eigenaarschap ontstaat heel natuurlijk waar in de organisa-
tie en de communicatie van het betreffende project een thema cen-
traal gezet kan worden. Delen is vermenigvuldigen, is nu het devies.

Projectteams van overheden die sturen op samenwerking staan voor 
belangrijke uitdagingen. Zeker waar het gaat om de taken en de rollen 
van de eigen organisatie, en om de communicatiestructuur (denk aan 
een alternatief voor het aloude ‘zenden’).
De rol van het projectteam als facilitator, coördinator, belangenbeharti-
ger en als partij die externe financiering kan organiseren, vraagt om  
aandacht. Partijen zoeken bijvoorbeeld vaker zelf vaker de samenwerking 
op, of laten belangrijke thema’s juist liggen.

Directieven	voldoen	niet	meer
Gelukkig dringt het besef door tot het projectteam – en de samenwer-
kingspartners – dat dienend leiderschap een belangrijke succesfactor is 
voor de projecten die de overheid oppakt rond bijvoorbeeld de thema’s 
Werken, Wonen, Ruimte, Mobiliteit en Bestuur.
Bestuurders en ambtenaren kunnen niet meer volstaan met directieven, 
maar moeten in een dienende rol de samenwerking aangaan met hun 
relaties en het publiek (de ‘burgers’, belangenorganisaties en bedrijven). 
En hun de ruimte gunnen die nodig is voor echte samenwerking.

2
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Met deze veranderingen voor de overheid zullen ook de taken en de  
rollen van projectteams van overheden aandacht behoeven. Wat is de 
gewenste balans is tussen corporate communicatie en communicatie bij 
het eigen project? Kort gezegd: Waartoe zijn wij als overheid en als  
projectteam op de wereld? Wat is de opbrengst van onze (vernieuwde) 
inbreng? En hoe gaan we deze verandering doorvoeren?

Vier adviezen voor Twitterende politici 

Het rapport ‘Vertrouwen op democratie’ van de Raad voor het openbaar 
bestuur uit 2010, stelt dat de politiek nog denkt vanuit een hiërarchische 
samenleving. En dat terwijl de samenleving een horizontaal geheel van 
netwerken van mondige burgers is. Er moeten nieuwe verbindingen 
komen tussen de verticale politiek en de horizontale samenleving.

In de publicatie ‘In gesprek of verkeerd verbonden?’ van april 2012 onder-
zoekt de raad hoe sociale media hierbij kunnen helpen. Met de sociale 
media kunnen mensen hun kritiek op de overheid snel en goed met 
elkaar delen en druk uitoefenen. Politici kunnen met de sociale media 
snel met het publiek in contact komen. Maar of Twitterende politici nu 
zorgen voor een goede dialoog tussen politiek en samenleving?

Politici moeten meedoen, zegt de raad, omdat de sociale media niet 
meer zijn weg te denken. Maar dan wel op een weloverwogen manier. 
Vier adviezen van de Raad voor het openbaar bestuur:
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	 	 	Politici,	minder	zenden	en	meer	interactie
   De politiek gebruikt de sociale media nu vooral om informatie en 

standpunten te verzenden. Politici gaan niet in gesprek via de sociale 
media. Ze moeten (leren) meedoen aan het debat via de sociale 
media. Dan ontstaat begrip voor vaak ingewikkelde vragen en dan 
kunnen ze bijdragen met argumenten.

	 	 	Politici,	eerst	nadenken
   Politici zetten de sociale media nu vaak nog willekeurig in, zonder 

strategie. Denk daarom goed na over wie op welk moment welk 
social medium inzet, en waarom. Niet iedereen hoeft te Twitteren of 
op Facebook te gaan…

	 	 	Politici,	doe	mee
   Politici moeten actief (mee) discussiëren over thema’s die ze van belang 

vinden. Daarmee kunnen ze zich profileren. Zo kunnen ze mensen nog 
beter aan hun standpunten verbinden, en dus ook aan hun partij.

	 	 	Politici,	luister
   Sociale media maken directe democratie mogelijk. Mensen kunnen 

rechtstreeks invloed uitoefenen op beleid. Politici kunnen via de soci-
ale media luisteren naar wat er leeft en er waar nodig op reageren. 
Wel is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat anonieme 
reacties niet tellen, vindt de raad.

Object-georiënteerd een beleidsnota maken 

Beleidsnota’s van de overheid hebben vaak de neiging om definitief over 
te komen. Dat is een probleem als het noodzakelijk is om ruimte te laten 
voor aanvulling of heroverweging door partners die ook meewerken aan 
de formulering van het beleid. Dat wordt vaak veroorzaakt door het for-
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mat van de beleidsnota. Daarin lijken zaken vaster te liggen dan soms 
gewenst, hoe groot er ook ‘concept’ op elke pagina staat. Is objectgeori-
enteerd schrijven een uitweg?

Bij objectgeoriënteerd programmeren – de inspiratie voor de voorlig-
gende aanpak – staan de gegevens centraal, de objecten. Dit in plaats 
van het algoritme, dat daarvóór centraal stond bij computerprogram-
meurs, de stappen die het programma moet zetten. Elk object wordt  
nu door de programmeur gedefinieerd, inclusief de acties die het  
programma ermee kan ondernemen, en de hiërarchie waarin de  
objecten ten opzichte van elkaar staan.

Denk bijvoorbeeld aan een object als een tekstbestand dat opgebouwd  
is uit objecten als tekstsymbolen en afbeeldingen, en de bijbehorende 
acties om deze objecten te manipuleren zoals lezen, schrijven en vervan-
gen van symbolen of afbeeldingen. Kijk hier naar een voorbeeld van een 
eenvoudige objectgeoriënteerde structuur.

class: persoon

naam
geboortejaar
vader
moeder

richting
jaar
nummer

class: student

object: student object: werknemer

functie
salaris
nummer

class: werknemer

class: persoon

naam
geboortejaar
vader
moeder

class: persoon

object: persoon

naam
geboortejaar
vader
moeder

Jan
1962
Piet
Katrijn

overerving

Rechten
1984
student20334

Barman
890/mnd
werkn32256

Concepten

Objecten

OBJECTGEORIËNTEERDE DEFINITIE - VOORBEELD

- HELDERE UITEENRAFELING CONCEPTEN
- COMPLEETHEID EN CONSISTENTIE DOOR OVERERVING
- RUIMTE VOOR UITBREIDING EN HERINDELING
- HELDERE BESCHRIJVING ROLLEN EN EIGENAARSCHAP
- QUERIES OP ALLE OBJECTEN EN ATTRIBUTEN
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De kracht van objectgeoriënteerd programmeren zit hem in de modulari-
teit en de overerving van eigenschappen van objecten. Hierdoor worden 
programmeerfouten eerder voorkomen, is de programmacode gemakke-
lijk en efficiënt te onderhouden en te (her)gebruiken, en kunnen wijzigin-
gen en aanvullingen consistent en gemakkelijk doorgevoerd worden.  
Bij een zorgvuldige definitie van de objecten, lijkt hun gezamenlijke 
‘gedrag’ (de algoritmes) als vanzelf te volgen, zoals ook de vogels van een 
zwerm met hun eigen regels voor afstandhouden et cetera het gedrag 
van de zwerm als geheel bepalen.

Bij het objectgeoriënteerd schrijven van beleidsdocumenten staan de 
objecten van het beleid centraal, de beleidsthema’s. In plaats van de  
centrale rol die de beleidsnota kreeg, komen nu de onderdelen van het 
beleid eerst in beeld, inclusief hun onderlinge samenhang.

Met name wanneer het beleid afhankelijk is van meerdere, samenwer-
kende partners zorgt deze aanpak voor de nodige ruimte voor inbreng en 
voor gedeeld eigenaarschap. Het wordt snel duidelijk wie waarvoor ver-
antwoordelijkheid wil nemen en waar nog inbreng van potentiële part-
ners nodig is. Tegelijkertijd wordt cruciale informatie over bijvoorbeeld 
wet- en regelgeving of over trends rond een beleidsthema duidelijk vast-
gelegd, en consistent gedeeld over alle beleidsobjecten die het betreft.

 ...

Omschrijving
Dilemma’s
Subthema’s
Superthema’s

Eigenaar
Samen met
Wat en hoe

EMT-sector
...

Kaart: punaise
...

Opgave

opgave: energie

opgave: energie

bedrijventerrein x

gemeente z

Plaats op kaart
Locatiespecifiek
Gerelateerde plek

Geografisch

Thema 

Energie

Economie

Trends
Gedeeld beeld
Wind, zon, ...
Duurzaamheid

overerving

Provincie
Met EMT-sector
Wat en hoe

Kaart: punaise
Parkmanager
bedrijventerrein y

Concepten

Objecten

OBJECTGEORIËNTEERDE DEFINITIE BELEID
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De objectgeoriënteerde aanpak van beleid leent zich bij uitstek voor een 
digitaal platform, waartoe alle betrokkenen toegang hebben. Een zorg-
vuldig uitgekiende redactionele structuur, met ‘schrijfrechten’ voor sleu-
telfiguren bij alle samenwerkende partners zorgt dan niet alleen voor 
een goedgevulde beleidsagenda, maar ook voor draagvlak en commit-
ment bij alle betrokkenen. Iets wat bij het instrument van de traditionele 
beleidsnota veelal moeilijker tot stand komt.

Tekst als testbeeld voor beleid 

Waar beleid wordt gemaakt speelt tekst een centrale rol. In de meeste 
gevallen komt het geformuleerde beleid terecht in een beleidsdocument. 
Uitvoerders van het beleid nemen dit document als richtsnoer voor hun 
handelen. Beleidsmakers in aangrenzende beleidsvelden en belangstel-
lenden kunnen in het beleidsdocument lezen wat de voorgenomen koers 
is voor het betreffende beleidsonderwerp.

In het ideale geval is het maken van een beleidsdocument een lineair pro-
ces. De beleidsmakers en hun samenwerkingpartners vertellen wat hun 
voornemens zijn en wat hiervoor de argumenten zijn. De tekstschrijver 
vertaalt dit naar een beleidsdocument met een toegankelijke indeling en 
formulering. Na afstemming met de beleidsmakers kan de tekstschrijver 
het beleidsdocument definitief maken. Het is in dit geval een directe 
afspiegeling van wat zich in de hoofden van de beleidsmakers bevindt.
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De praktijk is echter vaak anders. Dat begint bij de afstemming over de 
eerste concepttekst die de tekstschrijver maakt. Beleidsmakers zien dan 
veelal voor het eerst hun opvattingen toegankelijk en in samenhang op 
papier, in een vorm die de kritische toets van de buitenwereld moet  
kunnen weerstaan. Dat opent vele ogen.

De beleidsmakers zien in de eerste concepttekst niet alleen vele kansen 
om het beleid nóg duidelijker te formuleren, het komt ook voor dat zij 
het beleid zelf nog willen aanpassen. ‘Als het er op deze manier staat, dan 
moeten we het beleid nog op enkele punten bijstellen’, is een veelge-
hoorde (soms eufemistische) uitspraak in deze fase. De concepttekst 
krijgt nu een nieuwe functie. Het wordt een instrument voor het  
formuleren van beleid.

De eerste concepttekst is in dat geval een ‘testbeeld’ voor beleid, in deze 
fase primair bedoeld om te toetsen of het beoogde beleid goed geformu-
leerd is en om intern draagvlak te genereren. Dat vraagt om een andere 
presentatie van de eerste concepttekst dan gebruikelijk. De interne mee-
lezers moeten zorgvuldig geselecteerd worden en moeten een duidelijke 
boodschap over de status van het stuk krijgen. Ze moeten weten wat er 
van hen gevraagd wordt: inhoudelijke terugkoppeling. Klopt de inhoud, is 
deze volledig of kunnen er nog onderdelen anders of juist weggelaten 
worden?

Het testbeeld dient dus om de formulering van het beleid scherp af te stel-
len. Dat vraagt vaak meerdere rondes van terugkoppeling. Pas nadat deze 
cyclus voltooid is, kunnen we spreken van een concepttekst die nog op niet-
inhoudelijke formuleringskwesties bekeken en bijgesteld moet worden.
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Personeelszaken

Gelukkige medewerkers, gelukkige klanten 

Steven van Belleghem heeft na zijn kernwerk ‘The conversation manager’ 
een tweede krachtige leidraad voor toepassing van sociale media 
geschreven: ‘The conversation company’ (Van Belleghem 2012). Een boek 
over de communicatie van bedrijven met hun klanten.

Een belangrijk onderwerp in dit nieuwe boek is de bedrijfscultuur waarin 
de klant centraal staat. Gelukkige klanten krijg je door gelukkige mede-
werkers, stelt Van Belleghem. De waarden binnen een bedrijf bepalen 
hoe er over het bedrijf gesproken wordt, door klanten én door medewer-
kers. Als die waarden onduidelijk zijn, is dat gesprek ook onduidelijk en 
krijgen klanten geen duidelijk beeld van waar het bedrijf voor staat.

Als medewerkers de waarden van hun bedrijf herkennen en onderschrij-
ven, kunnen zij deze ook goed uitdragen. Van Belleghem noemt drie 
waarden die dit stimuleren en die de band van medewerkers met hun 
bedrijf of organisatie versterken:
  Openheid: dat schept vertrouwen en ruimte voor verbetering.
  Authenticiteit: de sleutel voor een succesvol merk.
  Positiviteit: dat is waar de consument van houdt.

Hoe deze waarden de plek te geven in de eigen organisatie is een uitda-
ging. Stel de mens centraal, antwoordt Van Belleghem. Maar, wat nu te 
doen als openheid, authenticiteit en positiviteit geen deel uitmaken van 
de bedrijfscultuur?

Medewerkers als bron voor bedrijfsbeleid 

Er is in elk bedrijf en in elke organisatie een schat aan informatie voor-
handen die de productiviteit en de sfeer kan verbeteren. Bij de medewer-
kers. Ze delen deze informatie veelal onderling en zijn niet vaak geneigd 
deze informatie tijdens hun loopbaan te delen met het management. 
Vaak is het exit-gesprek het enige moment waarop deze waardevolle 
informatie op tafel komt.

1
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Kan het ook anders? Welke belemmeringen zijn er om deze informatie 
ook ‘verticaal’ te delen? Welke vragen moet je dan stellen? En hoe ga je 
ermee om? En, kan het ook online, of digitaal? Een verkenning van de 
mogelijkheden om aan de (online) reputatie van jouw bedrijf bij jouw 
medewerkers te werken.

Hoe vraag je om terugkoppeling van je medewerkers?
Eric Fleurbaay, oprichter en eigenaar van BusinessWise, schrijft in zijn 
blog op personeelverloop.nl over de vragen die je medewerkers zou  
moeten stellen, en dan niet alleen bij het exitgesprek of het functione-
ringsgesprek, maar vooral tijdens hun loopbaan (Fleurbaay 2012). Hij zet 
enkele mogelijke belemmeringen en mogelijke vragen op een rijtje.

Geen	slapende	honden	wakker	maken
Alsof medewerkers zelf niet nadenken over wat hen boeit en bindt bij 
jouw bedrijf...

Te	hoge	verwachtingen	scheppen
Alsof medewerkers zelf niet realistisch zijn in wat van hun wensen  
gerealiseerd kan worden...

Geen	tijd
Alsof de tijd voor gesprekken met medewerkers verloren tijd is en geen 
investering...

Blijf dus niet gissen naar wat er leeft, maar vraag ernaar.  
Mogelijke vragen:
  Wat maakt dat je hier nog geruime tijd zou willen blijven werken?
   Wat zou ervoor zorgen dat je gaat overwegen om elders te gaan 

werken?
  Waarvan in je werk krijg je heel veel energie?
   Is er iets, of zijn er zaken waarvan je vindt dat het eigenlijk heel 

anders zou moeten gaan?
   Kun je jouw talenten en sterke punten voldoende gebruiken in je 

werk?
   Wat zou jouw leidinggevende anders kunnen doen in de manier 

waarop hij of zij jou begeleidt en aan jou leiding geeft?
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Erop	terugkomen!
Vaak is het handig om de vragen op papier of online aan te bieden, in 
plaats van ze te stellen in een gesprek. Geef de medewerkers ook ruimte 
om te kiezen welke vraag ze wel of niet beantwoorden. Maar kom er in 
ieder geval in een gesprek op terug en ga in op de antwoorden. Als je dat 
niet doet, is de goodwill voorgoed weg...

Natuurlijk kun je de vragen ook online beschikbaar stellen. Dat heeft als 
voordeel dat de medewerkers ermee aan de slag kunnen gaan op het 
moment dat hun uitkomt. Bovendien kun je de antwoorden gemakkelijk 
ordenen en analyseren en – waar je dat handig vindt – persoonlijk 
beantwoorden.

Er zijn in principe twee manieren waarop je dit kunt organiseren: via een 
online survey, waarvoor vele goede toepassingen beschikbaar zijn, of via 
een discussie met een comment-module zoals Disqus waarbij betrokke-
nen elkaars antwoorden kunnen zien en bespreken.

Open	of	besloten?
De survey-module biedt het voordeel van een zekere beslotenheid. Je 
kunt zelfs aanbieden om de vragen in anonimiteit te laten beantwoor-
den als je alleen in trends geïnteresseerd bent. Maar dat sluit de weg 
naar een dialoog verder uit, wat jammer is. Ook kan de anonimiteit  
sommigen stimuleren zaken sterker aan te zetten.

Een comment-module biedt ook een zekere mate van beslotenheid, als je 
kiest voor de mogelijkheid om slechts een beperkte groep mensen, jouw 
medewerkers, toe te laten tot de discussie. Je kunt de antwoorden en reac-
ties desgewenst modereren: bekijken en beoordelen voor publicatie. Toch is 
deze manier van werken misschien nog wel te open als dit je eerste stap is.

Wat in ieder geval blijft staan, is de noodzaak om terug te komen op de 
antwoorden. Of dat nu in een nieuwsbrief, een blog op het intranet of in 
een persoonlijk gesprek is. Maak dus een planning waarin dat moment 
met een gele marker aangelicht is.

Hier zijn enkele ingangen over dit onderwerp:
  Inquisite en Hr-survey, twee Engelstalige surveymodules;
   Surveymonkey en Onlinefeedback, twee Nederlandstalige surveymodules;
  Getvetter, een online ideeënbus.
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Sociale media succesvol intern gebruiken 

Een goed deel van de medewerkers is actief op de sociale media.  
Zij hebben het met elkaar en de buitenwereld ook over hun werk en de 
organisatie waar ze werken. Als zij daarbij doordrongen zijn van de  
cultuur, de waarden en de doelstellingen van hun organisatie zal hun 
activiteit op de sociale media bijdragen aan de interne en externe  
profilering van hun organisatie.

Voorwaarde is echter dat zij een grondige kennis hebben van de werking 
en de reikwijdte van de sociale media. Dat zij bijvoorbeeld weten dat er 
een cruciaal verschil is tussen ‘twitteren met’ en ‘twitteren over’ of ‘twit-
teren voor’. Dat is het verschil tussen ‘chatten’ via twitter (waarbij velen 
vergeten dat de gehele wereld – en Google – mee kan genieten) en 
‘delen’.

Invloed	van	het	management
Het management kan invloed uitoefenen op de manier waarop  
medewerkers over hun organisatie spreken via de sociale media.  
Joost Verhoeven laat dit in zijn onderzoek zien: door te monitoren,  
stimuleren en betrekken (Verhoeven 2012). 
Verhoeven deed zijn onverzoek voor SWOCC (Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Commerciële Communicatie). Hij onderzocht ook hoe  
medewerkers zich gedragen op de sociale media en hoe zij daarmee de 
merkbeleving van hun eigen organisatie beïnvloeden.

Het management kan kiezen voor een directieve manier van invloed uitoe-
fenen, met strikte regels en protocollen. Maar de kans op succes daarvan is 
gering. Vanwege het veranderde communicatielandschap, waarin conversa-
tie de drijvende kracht is en verborgen eigenaarschap de sleutel voor succes.

Geen	regels,	maar	kennis	van	zaken
Een niet-directieve manier van beïnvloeden is dus aan de orde. Gericht op 
vrijwilligheid, delen, overtuiging en de meningen van collega’s en vrien-
den. Hoe campagne te voeren voor de interne zaak, dat is een nieuwe 
kunst. Die begint met een grondige kennis van de kracht en de reikwijdte 
van de sociale media, en die eindigt met gemeenschappelijk gedragen 
waarden en doelstellingen.
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Een lastige opdracht voor het zittende management dat de nieuwe  
wetten van de sociale media vaak niet kent. Zij zullen veel moeten  
bijleren. Maar als zij erin slagen hun medewerkers op de sociale media 
echt in beweging te krijgen voor hun organisatie, dan is het rendement 
voor de interne organisatie groot. En dan krijgen zij de uitstekende 
externe profilering van hun organisatie er gratis bij...

Over de invloed van sociale media op de naam en faam van merken is al 
veel bekend. Maar het onderzoek naar de invloed van medewerkers via 
de sociale media op de reputatie van hun organisatie staat nog in de kin-
derschoenen Verhoeven zet een eerste stap. 

Bijdrage	aan	de	merkbeleving
Ongeveer eenderde van de door Verhoeven onderzochte medewerkers 
(375) publiceert berichten via de sociale media over hun werk, de organi-
satie waar ze werken en de producten en diensten van hun organisatie. 
Zij zorgen daarmee voor extra publiciteit en beïnvloeden daarmee de 
waarneming van het organisatiemerk.

Verhoeven stelt vast dat medewerkers zich onttrekken aan de directe 
controle van de communicatiemanagers en de directie, die in feite  
verantwoordelijk zijn voor de merkbeleving. Hij geeft die verantwoorde-
lijken drie tips mee:
   Monitor en leer: leer welke online gesprekken de medewerkers  

voeren over de organisatie.
   Stimuleer en doe mee: als het management actief meedoet, zorgt 

dat voor activatie, en voor een mogelijkheid om bij te sturen.
   Betrek de medewerkers en maak ze bewust: zo creëer je samen 

draagvlak en een beleid voor toepassing van sociale media.

Controleren	wordt	deelnemen
Verhoeven stelt: ‘Wil je medewerkers echt betrekken bij de online merk-
discussie [...] dan volstaat een simpel protocol niet meer. Internal bran-
ding [...] is door de komst van de sociale media sterk in belang toegeno-
men. Ook wordt het nog belangrijker om als merkmanager op sociale 
media een positieve bijdrage te leveren aan het merk door deel te nemen 
aan de merkdialoog. Controleren wordt dus deelnemen.’

1

2

3
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Medewerkers	hetzelfde	als	klanten?
Maar of we in het schema dat we maakten over de zes basisprincipes 
van de sociale media (zie inleiding) nu het woord ‘klant’ eenvoudigweg 
kunnen vervangen door ‘medewerker’, en ‘eigenaar’ door ‘werkgever’? Dat 
heeft nog enige nadere overwegingen nodig. Er gelden intern immers 
andere wetten dan extern. 

Hang een Twitter-fontein in de hal 

Hoe moeten we omgaan met de sociale media in onze organisatie?  
Wie mag er nu wel twitteren en wie niet? Wat moeten en mogen onze  
mensen delen? En, doen ze dat op persoonlijke titel, of uit hun eigen 
naam en voor hun eigen verantwoordelijkheid? Allemaal vragen die 
 afkomen op de communicatieprofessionals en het management van de 
grotere bedrijven en organisaties.

Er is een heel eenvoudige manier om antwoord te vinden op deze vragen. 
Even afgezien van de kennis van de grondslagen van de sociale media die 
je als communicatieprofessional nodig hebt, en die je node moet delen 
met je collega’s die je ondersteunt.

Hang gewoon een Twitter-fontein in de ontvangsthal van je bedrijf of orga-
nisatie, waarop de tweets van alle medewerkers zichtbaar zijn. En als dat 
niet mogelijk is, houd de mensen in jouw organisatie die zich op de sociale 
media bewegen een denkbeeldige Twitter-fontein in die publiekshal voor…

- Kennis van de social media

- Organisatiecultuur en -waarden 

- Missie en doelstellingen

- Monitoren

- Stimuleren

- Betrekken
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Als tweets en posts op deze manier zichtbaar worden voor collega’s, 
bezoekers en buitenwereld, ga je je misschien heel anders gedragen. Bij 
Interpolis doen ze het al een tijdje. Met succes. In de publiekshal en in de 
personeelsruimte kan iedereen kennisnemen van de tweets van de mede-
werkers. Dat geeft voor velen een heel nieuw perspectief op de sociale 
media en hun eigen rol daarbinnen. En, het boekje met voorschriften voor 
de etiquette op de sociale media is niet meer nodig.

Wil je antwoord op je e-mail? 

Bij Baydin, de makers van de e-mailscheduler Boomerang, hebben ze 5 
miljoen mailtjes onderzocht. Ze weten nu hoe het zit. Sarah Kessler 
schrijft erover op Mashable. Lees hieronder hoe het voor het Nederlands 
zou kunnen zijn.

De	onderwerpregel
Baydin heeft gekeken naar woorden die het goed doen in de onderwerp-
regel. Heel slecht scoren (tussen haakjes de Engelse termen): bevestig 
(confirm), doe mee ( join), hulp (assistance), spreker (speaker), pers (press), 
sociaal (social) en uitnodigen (invite).
De beste woorden volgens Baydin zijn: inschrijven (apply), kans (opportu-
nity), demo, connect, betalingen (payments), vergadering (conference), 
gaat niet door (cancellation).

De beste tijd om mail te versturen is rond 6.00 uur ‘s ochtends. De 
meeste e-mailtjes worden tussen 8.00 en 9.00 uur ‘s ochtends gelezen. 
De gemiddelde e-mailgebruiker ontvangt per dag 147 mailtjes en 
besteedt er per dag meer dan 2,5 uur aan.
Gemiddeld gooien zij 71 mailtjes weg. Dat kost ze 5 minuten.
Gemiddeld bevatten 12 mailtjes werk voor in totaal anderhalf uur werk 
per dag. Allemaal heel handig voor wie een e-mailnieuwsbrief wil 
versturen.
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Mail wegwerken? Doorplaatsen op platforms.

‘Het grootste deel van mijn werkdag bestaat uit het werkwerken van 
e-mail. Antwoorden geven op vragen van onze leden, over de thema’s en 
de werkwijzen die wij willen uitdragen. Want, wij zijn een vraagge-
stuurde organisatie die ondersteuning biedt.’

Wie herkent deze uitspraak niet? Er zijn nog velen die zo werken...

Als de uitspraak niet slaat op je huidige werkwijze, dan betreft het mis-
schien wel jouw werkwijze van enkele jaren terug. In de tijd dat er nog 
geen sociale media bestonden en er nog maar weinig online platforms 
waren waarin jouw thema’s aan de orde kwamen.

Binnenkort horen we dezelfde uitspraak misschien terug in een andere 
vorm: ‘Vanochtend heb ik mijn e-mail in een uurtje weggewerkt. Enkele 
vragen die gingen over onze deskundigheid heb ik doorgezet naar onze 
Facebook-pagina, de rest naar onze LinkedIn-groep. Waar mogelijk heb ik 
de discussie aangemoedigd met een suggestie of een stelling.’

Een standaard-antwoordmail met een bedankje en een verwijzing naar 
de betreffende online platforms en zo nodig een verwijzing naar een 
kennisartikel op de eigen website (met geïntegreerde Disqus-module 
voor interactie) maakt de beantwoording van de e-mail af.
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Opvallend is dat het wegwerken van de e-mail op deze manier veel min-
der tijd kost. Er zijn minder mailtjes omdat velen het e-mailtje als com-
municatiemiddel overslaan en direct naar het online platform gaan. En 
de overgebleven vragen kunnen snel en efficiënt afgehandeld worden. 
Wat overblijft, zijn de vragen die om een een-op-een-verbinding vragen.

‘Er ontstaan veel meer verbindingen, en daardoor meer draagvlak en vernieu-
wingen rond de betreffende thema’s. En daarvoor is onze organisatie per slot 
van rekening op aarde’, zucht de beleidsverantwoordelijke binnenkort hope-
lijk tevreden. Om daarna snel aan de slag te gaan met het echte werk...

Samenwerking

Luisteren en delen voor wetenschappers 

Veel wetenschappers waarderen en gebruiken blogs, online discussiefora 
en netwerksites om wereldwijd kennis te delen met collega’s.  
En om kennis op te doen. Sociale media helpen hen bij het delen van 
informatie, bij het netwerken en bij het deelnemen aan discussies.

Wat zijn hun platforms en hun tools? En hoe schakelen zij niet-weten-
schappers in? En wat zijn de dilemma’s voor wetenschappers om voluit 
te gaan op de sociale media?

Samenwerking
Researchgate.net staat bij vele wetenschappers bekend als platform 
waarop zij kunnen samenwerken. ‘Voor wetenschappers: uw reputatie, 
uw voorwaarden’, kopt de website.
Op Labspaces.net kunnen zij elkaar ontmoeten om te discussiëren over 
gezondheids-, natuur-, bio- en ruimtewetenschappen. Op Myexperiment.
org vinden zij een virtuele onderzoeksomgeving waar zij wetenschappe-
lijke data kunnen delen. En dan hebben we natuurlijk nog de vele (vaak 
besloten) LinkedIn-groepen over uiteenlopende wetenschappelijke 
onderwerpen.

Van de online onderzoekstools voor wetenschappers verdienen  
www.openscience.org (voor open source wetenschappelijke software)  
en de verzameling tools bij projectbamboo.org aanbeveling.
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Betrouwbaarheid
Dat het web daarnaast een rijke bron is voor informatie is voor weten-
schappers soms een probleem: Hoe betrouwbaar is deze informatie? 
Is de informatie wel bruikbaar voor mijn onderzoek?

Niettemin zien we steeds meer wetenschappers gebruikmaken van de 
informatie die sociale media verschaffen als zij op zoek zijn naar trends, 
maar ook naar de reputatie van henzelf en hun eigen instituten. Enkele 
handige gratis tools daarvoor: socialmention.com, addictomatic.com (een 
dashboard), twazzup.com (met name voor Twitter) en www.kurrently.com.

Leken	inschakelen
Een belangrijke trend in met name de wetenschappen die het van  
observaties moeten hebben, is het inschakelen van vrijwillige leken.  
Voor het verzamelen van data.
Het experiment setiathome.berkeley.edu om buitenaardse intelligentie 
op te sporen is een voorbeeld.
Maar ook serieuzere wetenschappen bedienen zich van deze systema-
tiek. Het www.zooniverse.org, de www.batdetective.org en het Babylab 
van de Universiteit van London zijn aardige voorbeelden.

Dilemma’s
Wat zijn de dilemma’s voor wetenschappers om deel te nemen aan deze 
trends? Kwade bedoelingen – of de angst daarvoor – maken sommigen 
terughoudend. Anderen vrezen hun wetenschappelijke doelstellingen 
(voldoende publiceren) niet te halen als zij hun onderzoek zomaar vrijge-
ven. En weer anderen vrezen dat de financiering van hun onderzoek in 
gevaar komt als ze ‘onderzoeksgeheimen’ weggeven. Sommige sponso-
ren van onderzoek staan immers op exclusiviteit.

Maar niet iedereen kan die ene prachtige fuga van J.S. Bach uitvoeren 
met de partituur ervan in de hand. Of die kennis nu vrij beschikbaar was 
of duur verworven moest worden, voor die uitvoering is echt meer nodig.
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Don’t shoot the sociale media 

Bart Gremmen is buitengewoon hoogleraar ethiek in levenswetenschap-
pen aan de Wageningen University. Gremmen waarschuwt voor het 
waardensysteem van de sociale media. Is dat wel terecht? Moeten we 
oppassen voor de sociale media? Of moeten we oppassen voor sommige 
mensen die de sociale media gebruiken?

Leeuwenkuil
In ‘Wageningen UR onderzoekers in de leeuwenkuil‘ van 18 november 2011 
stelt Gremmen vraagtekens bij het gebruik van de sociale media door en voor 
wetenschappelijk onderzoekers: ‘[het] blijft de vraag waarom Wageningen UR 
onderzoekers in vooral de sociale media als blogs, Twitter maar ook op 
Facebook en YouTube persoonlijk door de mangel worden gehaald. Soms op 
inhoud maar soms ook op de persoon gespeeld en beledigend.’

Publieke	arena
Bart Gremmen verwijst in zijn blog naar het artikel ‘Welkom in de publieke 
arena‘, van 13 oktober 2011, van Albert Sikkema en Roelof Kleis, in het blad 
Resource (‘Voor studenten en medewerkers van Wageningen UR’). 
Sikkema en Kleis schrijven daar over de onderzoeksonderwerpen die 
onder vuur liggen: ‘Bijen, melk, intensieve veehouderij, rituele slacht.’  
Ze constateren dat iedereen zich bemoeit met het onderzoek en de  
uitkomsten daarvan. ‘Als die uitkomsten niet bevallen, is de wetenschap-
per de klos. Belangengroepen schromen niet om onderzoekers zwart te 
maken als hen de boodschap niet bevalt.’

Gremmen gaat een stap verder en maakt de sociale media verdacht, als 
de dragers van de boodschappen: ‘Ik vind dat de Wageningen UR onder-
zoekers rekening moeten houden met de achterliggende waarden van de 
nieuwe media. Het gebruiken van deze nieuwe media is letterlijk het 
hanteren van nieuwe waarden en normen.’ 

Het is de vraag of de sociale media hier in de beklaagdenbank moeten. 
Zij maken sneller duidelijk wat er leeft. Zijn niet eerder de genoemde 
‘zwartmakers’ diegenen die aangeklaagd moeten worden? De sociale 
media zouden geprezen kunnen  
worden om het feit dat ze iets wat leeft zichtbaar maken, uit het  
verborgene halen en tot gespreksonderwerp maken.
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Taak	van	de	wetenschap
Natuurlijk, de snelheid van de sociale media maakt dat ook ongefun-
deerde en ongenuanceerde meningen een plek kunnen krijgen in het 
debat. En natuurlijk, fatsoensnormen blijven staan, en deze kunnen  
ook – tot voor de rechter – bevochten worden. Maar is het niet de taak 
van de wetenschap om dat debat aan te gaan? Ook over wat de nieuwe 
media aandragen…

Schud mensen wakker met een boekverbranding 

Gemeente Troy in Michigan kon haar bibliotheek niet meer betalen en 
vroeg haar burgers om een belastingverhoging van bijna 1%. Het verzet 
was groot. De Tea Party nodigde burgers uit om tegen te stemmen.  
Als reactie daarop volgde een ingenieuze campagne, in samenwerking 
met reclamebureau Leo Burnett uit Detroit, die zorgde voor een radicale 
omslag. Thema: een boekverbrandingsfeest.

In Troy verschenen op vele plaatsen borden met de oproep om te  
stemmen voor sluiting van de bibliotheek en een uitnodiging voor een 
boekverbrandingsfeest enkele dagen na de sluiting van de bibliotheek.  
Wat moest er anders met die boeken gebeuren?

Sociale	media	en	gewone	media
Een speciale Facebook-pagina, Twitter-campagnes, boekverbrandings-
gadgets, advertenties, Foursquare check-ins, flyers, de aankondiging van 
een band voor het feest, ze stookten allemaal het conversatievuur tot 
grote hoogten op. Mensen reageerden furieus, via alle media. De pers 
schreef erover, de tv kwam erbij – eerst regionaal, toen nationaal en 
daarna internationaal. De tweets en de posts op de Facebook-pagina, ze 
waren allemaal verontwaardigd.

Onthulling	en	opluchting
Op het hoogtepunt van deze zinderende conversatie verscheen er een 
uitspraak op de Facebook-pagina: “Een stem tegen de bibliotheek is een 
stem voor boekverbranding”. Opluchting alom. En de mensen waren om. 
De campagne zorgde ervoor dat de burgers voor de belastingverhoging 
stemden en dat de bibliotheek open kon blijven.

Een slimme campagne, die de consequenties van een besluit duidelijk 
maakt door het tegendeel te propageren van wat de bedoeling is. 
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Zouden mensen nog een keer in zo’n hoax geloven? De onderwerpen  
liggen voor het oprapen...

Het succes van een besloten community 

Jacques-Antoine Granjon is bedenker en oprichter van Vente-privee.com, 
een zeer succesvol e-commercebedrijf. Sleutel van zijn succes: de beslo-
ten gemeenschap. Alleen leden hebben toegang tot de koopjes, die 
meestal bestaan uit partijen afgeprijsde designerkleding.

Granjon maakt geen ‘open’ reclame – dat scheelt heel veel geld – maar 
nodigt de leden uit via mail en geeft hun gedurende een korte vastge-
stelde periode toegang tot de koopjes.

Een	nieuw	distributiekanaal
Hoe het werkt? Klanten kunnen zich aanmelden als lid. Dat kost niets.  
Ze moeten wel hun e-mailadres, NAW-gegevens en beroep opgeven. 
Daarmee krijgt Vente-privee.com meteen het recht om hun mails te stu-
ren over acties. De acties duren drie tot vijf dagen en beslaan ruim 1500  
merken, met kortingen tot 70%.

Niet	meer	sharen	voor	producten
Granjon gebruikt de aantrekkingskracht van een besloten community, 
waar alleen leden kunnen profiteren van tijdelijke aanbiedingen. Sharen 
om producten te verkopen werkt niet, zegt Granjon. Mensen willen nog 
wel emoties delen via de sociale media. Maar zij haten het om via de 
sociale media mee te werken aan het verkopen van producten. Dat heeft 
geen toekomst. Zegt Granjon.

Het succes van Granjon moet de social marketeers en de reclamejongens 
wel aan het denken zetten. Want, waar e-marketeers successen kunnen 
boeken in besloten communities, zijn de sociale media en de traditionele 
reclame niet meer nodig.
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Dit boekje sluit af met enkele prototypes: hoe een socialemedia-infrastruc-
tuur op te zetten, welke tools ervoor in te zetten en hoe marketing bedre-
ven kan worden in het sociale web. Enkele voorbeeld van hoe het zou kun-
nen, als inspiratie voor de dagelijkse praktijk en voor de bedrijfsplannen.

Acties voor een socialemedia-infrastructuur 

In deze paragraaf beschrijven wij de acties die mogelijk, en mogelijk nodig 
zijn bij het draaiende krijgen en houden van een socialemedia-infrastruc-
tuur voor een bedrijf of een organisatie. Communicatieteams staan voor 
een aantal belangrijke uitdagingen waar het gaat om de communicatie-
structuur (denk aan een alternatief voor het aloude ‘zenden’).  
Organisaties kunnen niet meer volstaan met directieven, maar moeten in 
een dienende rol de samenwerking aangaan met hun relaties en het 
publiek. Dat vraagt om reflectie en heroriëntatie. Waartoe zijn wij op de 
wereld? Wat is de opbrengst van onze inbreng? En hoe gaan we de hier-
voor benodigde verandering doorvoeren? Om de antwoorden op deze  
vragen te vinden zullen onder meer naar de volgende onderwerpen kijken:
  Inspiratie: verborgen eigenaarschap;
  De nieuwe rol, de nieuwe taken;
  Bloggen voor de zaak.

Inspiratie: verborgen eigenaarschap
We kijken eerst no even terug naar drie belangrijke ontwikkelingen die 
de rol van het team communicatie in een ander daglicht stellen. 

	 	 De	ontwikkeling	van	hiërarchische	communicatie	naar	conversatie
	 	 De	ontwikkeling	van	dienend	leiderschap
	 	 De	ontwikkeling	van	de	traditionele	inspraak	naar	publieksparticipatie

4 Prototypes

1
2
3
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De gesignaleerde veranderingen vragen om een team én communicatie 
in lijn met het verborgen eigenaarschap. Anderen onze boodschap laten 
uitdragen is het devies.

Waarom	zijn	wij	op	de	wereld?
Hiervoor moet de organisatie tools en middelen ontwikkelen om  
anderen te ondersteunen hun boodschap te delen. Dit om het draagvlak 
en de ‘gunfactor’ te verdienen. De (interne en externe) relaties: 
   gaan de meerwaarde van de inbreng en rol van de organisatie zien 

(kennis);
   willen dat uitdragen aan hún relaties omdat ze het belangrijk vinden 

(houding);
   dragen de boodschap en inbreng uit, ze delen deze met hún relaties 

(gedrag).

Kortom: de organisatie (of liever: de afdeling communicatie van de  
organisatie) faciliteert haar relaties tot delen van wat zij voor hen  
voorbereiden. Dat de relaties dat uit eigen naam doen, is juist de  
succesfactor. De organisatie blijft als verborgen eigenaar op de  
achtergrond, bereikbaar en beschikbaar voor meer...

Wat is nu het perspectief van het ‘getrainde’ communicatieteam?  
Dat ligt in hun vaardigheid en kennis die het nieuwe communiceren 
mogelijk maken en in (interactieve) workshops voor de organisatie. 

Wat	kan	de	organisatie	voor	haar	relaties	doen?
Een aanzet voor de mogelijkheden:

Bijeenkomsten, bijvoorbeeld:
  Congressen en beursen 
  Stakeholderslunches
  Excursies en werkbezoeken
  Baliebijeenkomsten met speedpreso’s: 20x20
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Ondersteunende middelen, bijvoorbeeld:
  Nieuwsblog, in plaats van een magazine 
  E-nieuwsbrief 
  Bijdragen aan vak-blogs 
  Daily – www.paper.li 
   Socialemediakanalen: Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn-groep,
  Facebook-page, … 
  Twitterspreekuren 
  Whitepapers over thema’s
  Elevatorpitches 
Training en scholing, onder meer:
  Verborgen eigenaarschap 
  Bloggen 
  Pers en media+
  Social media 
  Projectcommunicatie 

Aanvullend uit te voeren taken, onder meer:
  SEO: search engine optimization van de eigen website(s)
  ORM: online reputatiemanagement via de sociale media
  Surveys en polls op website en andere digitale kanalen
  Communitymanagement
   (Laten) schrijven, filmen en fotograferen (beleidsadviseurs en 

regiomanagers)

Tijdelijk ‘Head of Twitter’ voor het communicatieteam

Sommige bedrijven schakelen een externe kracht in om hun bedrijf te hel-
pen sociale media in te zetten voor de eigen business. Zij weten dat sociale 
media een essentieel onderdeel van de marketingcommunicatie hun 
bedrijf kan vormen, om nieuwe business te verkrijgen, bestaande klantre-
laties te versterken en om te werken aan een goede online reputatie. 

Maar zij weten ook dat zij nog niet voldoende thuis zijn in deze nieuwe 
wereld van Twitter, Facebook, LinkedIn, blogs, Flickr en Youtube. De commu-
nicatiedeskundigen die zij in dienst hebben, doen hun best om bij te blijven 
in deze snel veranderende wereld van online media en slagen daar veelal 
heel goed in. Toch is de leercurve soms nog te steil en krijgen zij binnen hun 
bedrijf moeilijk de handen op elkaar om de benodigde stappen te zetten. 
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Wanneer tijd, deskundigheid en praktische ervaring ontbreken om de 
omslag naar sociale marketing te maken, is het tijdelijk inhuren van een 
‘Head of Twitter’ een uitstekende optie. In nauwe samenwerking met de 
inhoudelijk deskundigen en de communicatie-experts van de onderne-
ming kan deze zorgen voor een socialemedia-infrastructuur en voor een 
socialemedia-kick-start. Waarna de eigen communicatie-experts het 
socialemedia-roer kunnen overnemen.

Intern, extern en techniek

Globaal kunnen we de stappen die een Head of Twitter moet zetten in 
een schema weergeven. Afhankelijk van de beschikbare tijd, capaciteit en 
behoefte, kunnen de werkzaamheden door internen of door externen 
uitgevoerd worden. Het is echter wel zaak om aan het einde van het  
traject een team te hebben gevormd dat de ‘routine’ van het socialeme-
diamanagement voor zijn rekening kan nemen.
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Intern Netwerken Technisch
Draagvlak verwerven
- Preso sociale media
- Accounts claimen
- Aanbieding 

Actieplan afstemmen
- Preso activiteiten
-  Aanbieding 

afstemmen
- Go / no go 

Webomgeving 
voorbereiden
-  Admin-gegevens 

website
- Accounts activeren
- Webbouwer briefen

Profilering
-  Profiel en 

welkomstwoord
- DNA opstellen
- Design sociale media 

Groepen vinden en 
maken
- Lidmaatschappen 
- Groepen en pagina’s
- DNA implementeren 

Integratie sociale media
-  Volg ons- en 

share-knoppen
-  Blog- en 

reactiemogelijkheid
- Design sociale media

Kick-off
-  Eenmalige PR/

nieuwsbrief
-  Medewerkers 

instrueren
-  Medewerkers active-

ren 

De routine
- Delen
- Bloggen
-  Verbinden en 

aansluiten
- Luisteren en reageren 

Tools
- Automatisch posten 
- Schedulen
- Aggregeren en filteren

Oplevering
- Preso terugblik
-  Manuals en 

documenten
- Mails (historie)  

Admin
- Wachtwoorden
- E-mail-accounts
- Tools

Training
-  Bloggen
- Community- 
 management
-  Search Engine 

Optimisation

Support
- Back-end beheer
- Onderhoud kanalen
- Helpdesk
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Ik belicht hieronder nog kort enkele stappen uit dit schema die nodig zijn 
om de sociale media te integreren in de communicatiestrategie.

Opzetten	van	de	socialemedia-kanalen
Het gaat hierbij om het maken van een profiel en een design voor  
bijvoorbeeld een:
  Twitter-account
  Facebook-account
  LinkedIn-groep
  Flickr-account
  Vimeo- of Youtube-account
  Disqus-module

Opstellen DNA: contentrijke vrienden en bloggers selecteren en volgen
Het is zaak om te zorgen voor een aantrekkelijke ‘time line’ en voor vrien-
den waarmee we ons als organisatie verwant voelen. Vrienden die pas-
sen bij onze identiteit, dus. Op die manier zorgen we ervoor dat mensen 
die ons willen volgen zich thuis voelen bij onze identiteit, en dat zij ook 
passen bij onze identiteit.

Na de kick-off: beginnen we met twitteren, retweeten, bloggen, volgen en rea-
geren Het is zaak dat we onze online presentie deelbaar maken. Daarvoor gaan 
we zelf bloggen over ons werk, en we reageren op relevante tweets, posts, blogs 
en zoekopdrachten naar sleutelwoorden. 

Automatiseren	van	tweets	van	vrienden	en	bewezen	bloggers
Als de kanalen naar onze zin zijn, kunnen we onze activiteiten automati-
seren, met behulp van Bufferapp (voor het schedulen van posts) en met 
behulp van Ifttt. Dat scheelt tijd en handwerk en dat maakt onze handen 
vrij voor andere aspecten van communitymanagement. 

Online reputatiemanagement: luisteren en reageren 
Luisteren op het web, en reageren waar nodig, ook op comments die 
gegeven worden op de eigen site.

Workshops	organiseren	voor	de	eigen	mensen
Snappen wat er speelt is een ding, gedragsverandering is een ander ding. 
Voor verandering van houding en gedrag is vaak langere tijd nodig, en 
praktijkervaring. Met workshops kan dit proces versneld worden, is mijn 
ervaring. Een mogelijke lijn van vier workshops:
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Workshop	1	–	Ontdekken	en	ontwikkelen
De	grondslagen	en	praktijkcases

Het communicatielandschap is grondig veranderd. We zien een omslag 
van zenden naar conversatie, en van autoriteit naar reputatie. Zenden 
alleen werkt niet meer. Mensen vormen bij voorkeur zelfstandig hun 
mening. Zij raadplegen liever elkaar dan de aloude autoriteiten.  
Een proces dat voor een groot deel drijft op de online conversatie. 

Diezelfde autoriteiten beseffen meer en meer dat ze goed moeten luiste-
ren naar wat de mensen zeggen, over hun producten en dienstverlening. 
En dat ze ook moeten delen, in plaats van alleen maar te zenden. Aan die 
veranderingen hebben de sociale media heel duidelijk bijgedragen, als 
versneller en als katalysator. Wat betekenen deze ontwikkelingen nu voor 
de organisatie van vandaag? Kan deze de sociale media negeren? Of 
moet zij er juist gebruik van maken? En hoe dan?

Programma:
   Inleiding over de rol van sociale media in de netwerksamenleving en 

de betekenis voor de organisatie in het bijzonder 
  Praktijkverhalen: een bestaande socialemedia-infrastructuur 
   Interactieve sessie (groepjes van vier personn): wat betekenen deze 

veranderingen voor de eigen beroepspraktijk?
   Terugkoppeling: presentatie van de resultaten van de interactieve 

sessie
   Discussie: wat nemen we mee naar huis?

Workshop	2	–	Uitwerken
De	socialemedia-infrastructuur	en	de	tools

Programma:
   Inleiding 
   Bevindingen van vorige week 
   Interactieve sessie (groepjes van vier): socialemedia-infrastructuur 

van de eigen organisatie op papier uitbouwen
   Terugkoppeling: presentatie van de resultaten van de interactieve 

sessie
   Discussie en vaststellen: kunnen we al een plattegrond maken van de 

socialemedia-infrastructuur van eigen organisatie?
   Demonstratie: enkele socialemedia-tools ‘live’ in werking
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   Opdracht voor de volgende bijeenkomst: activeer enkele socialeme-
dia-accounts en tools en speel ermee, het liefst gekoppeld aan de 
eigen organisatie.

Workshop	3	–	Consolideren
Aan	de	slag	met	de	infrastructuur	en	een	openbaar	spreekuur

Programma:
  Inleiding 
  Bevindingen van de opdracht van vorige week 
   Lab-sessie (groepjes van vier): socialemedia-infrastructuur van de 

eigen organisatie uitbouwen, online, elke groep neemt één kanaal 
voor zijn rekening (deel en luister). De workshopleider loopt rond en 
houdt een openbaar spreekuur voor deelnemers die advies nodig 
hebben.

  Terugkoppeling: discussie van de resultaten van de Lab-sessie
   Opdracht voor de volgende bijeenkomst: verzamel gedurende de 

week observaties die je opvallen en die je mogelijk kunt gebruiken 
voor een paar blog-posts.

Workshop	4	–	Delen
Een	training	bloggen	volgens	het	OBAMA-model

Bloggen, hoe pak je dat dan aan? Hoe moet je beginnen? Voor wie ga je 
het doen? Wat ga je vertellen? En, hoe schrijf je het op? En, waar is het 
goed voor? Deelnemers leren hoe ze in de ‘blog-stand’ kunnen komen en 
hoe ze kunnen omgaan met die vervelende beperkingen die zich telkens 
weer opdringen. Is het wel interessant wat ik schrijf? Ben ik niet te veel 
aan het zenden? En, hoe verzamel ik de dingen die mijn hart sneller doen 
kloppen, en dat van de lezer?

Deelnemers leren hoe ze met die beperkingen kunnen omgaan. Hoe ze 
deze kunnen herkennen en gebruiken. Hoe ze ervoor kunnen zorgen dat 
de ‘bron’ en niet tijdens het schrijven weer dichtslibt met allerlei onaan-
gename bedenkingen. Maar ook heel praktisch: hoe slaag ik erin om mijn 
lezers te boeien met een korte tekst en hoe kan ik zo’n tekst het beste 
opbouwen?
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Programma:
  Inleiding 
  Bevindingen van de opdracht van vorige week 
  Bloggen volgens het OBAMA-model, hoe doe je dat? Presentatie.
   Lab-sessie: ieder schrijft één blog volgens het OBAMA-model. De 

workshopleider loopt rond en houdt een openbaar spreekuur voor 
deelnemers die advies nodig hebben.

   Terugkoppeling: presentatie en discussie van de resultaten van de 
Lab-sessie

   Afsluitende discussie: wat nemen we mee naar huis, en wat ga je nu 
doen?

Blikwisseling, meer dan sociale media, dus 

‘We zijn druk bezig met de voorbereiding van een project waarin we 
techniek, kunst en samenleving op een vernieuwende manier willen  
verbinden en aan de orde willen stellen voor het hogere en wetenschap-
pelijke onderwijs, bedrijven en creatieve en culturele platforms. Hoe kun-
nen we dit project met de sociale media onder de aandacht brengen bij 
de betrokkenen en belangstellenden?’ Een heerlijke adviesvraag, waarvan 
ik het antwoord in de vorm van tips hier graag deel. Het betreft een  
project dat – heel toepasselijk – de naam ‘Blikwisseling’ kreeg. 

Kijk ondertussen gerust op www.blikwisseling.nl, het project waaraan ik 
een bescheiden bijdrage mocht leveren met advies over de inzet van de 
sociale media. Maar, belangrijker nog, het illustreert hoe de gevraagde 
inzet van de sociale media opnieuw toeleidt naar de grondslagen van de 
sociale media: conversatiemanagement. Dat is, onder meer, ervoor  
zorgen dat wat je wilt vertellen gemakkelijk gedeeld kan worden.  
En daarvoor heb je niet alleen de sociale media nodig, maar veel meer...

Een	goede	naam
Het is beslist noodzakelijk om een project in wording heel genuanceerd te 
omschrijven. Dat is goed voor de inhoudelijke ontwikkeling ervan. Maar, wil 
je over het project communiceren en wil je dat mensen gemakkelijk over het 
project gaan praten met elkaar (‘sharen’), dan moeten er nog enkele stappen 
gezet worden. Ten eerste moet er een korte, intrigerende naam voor het pro-
ject komen. Een die lekker bekt en die de nieuwsgierigheid opwekt. Dat is 
niet alleen nodig voor de ‘word of mouth’, maar ook handig voor de url van 
de website en de accountnamen in de socialemediaprofielen. 
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Een	goeie	corporate	story
De genuanceerde projectomschrijving moet ook aangepakt worden – 
niet weggooien die omschrijving, hoor, maar wel samenvatten. Kun je in 
één (korte) alinea opschrijven wat het project beoogt, of wat de 
opbrengst ervan is voor de deelnemers? Neem daar genoeg tijd voor, en 
overleg erover. Houd de mensen die je wilt bereiken voor ogen en wees 
niet snel tevreden. Want je zult die beschrijving nog vaak nodig hebben, 
in combinatie met de ‘lekkere’ naam.

Consequent	toepassen
Pas naam en corporate story consequent toe. Niet alleen in de live-con-
tacten en in de contacten met de media, ook in de profielomschrijving op 
de socialemediakanalen die je gaat openen, en natuurlijk op de website. 
Dat je eigen socialemediakanalen gaat openen en share-mogelijkheden 
te over gaat aanbieden, spreekt vanzelf. Maar vergeet niet om tegelijker-
tijd ook de traditionele middelen toe te passen bij de events die je gaat 
organiseren: de ‘real live’-ontmoeting, workshops, presentaties, het vide-
overslag, een live-magazine, ...

Tips	voor	de	website
Natuurlijk, de website speelt dan wel niet meer zo’n belangrijke rol als 
voorheen. Toch zijn er kansen te over om de website zonder al te veel 
investeringen zo in te richten dat Google en de beoogde relaties er  
notitie van gaan nemen. Een selectie:
   Neem er een blog in op; dat zou de voorpagina moeten zijn. De 

bezoekers (en Google) komen dan steeds weer terug om te kijken 
over welke dingen je nu weer schrijft.

   Bedenk een indeling met thema’s die jou maar vooral jouw bezoekers 
interesseren.

   Geef de relaties een mooie plek, misschien willen ze zelfs wel  
bijdragen leveren in de vorm van getuigenissen of gast-blogs.

   Zorg voor volg-mij- en voor share-knoppen zodat jouw socialemedia-
kanalen openstaan en zodat bezoekers gemakkelijk die artikelen  
kunnen delen die ze interessant vinden.

   Volg blogs en socialemedia-accounts waarmee je je verwant voelt en 
twitter/facebook/linkedin hier automatisch over. Gebruik hiervoor 
tools als ifttt.com en bufferapp.com.

   Neem een twitterstroom op waarin je tweets uit voor jouw bezoekers 
interessante bronnen vertoont.

   Zorg voor comment-mogelijkheden en ga direct in op comments:  
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disqus.com is hier voor een erg goede tool.

Ga	vooral	bloggen
Deel in je blog met regelmaat aardige dingen die je zelf als een ontdek-
king ervaart, of waarvan je vindt dat je ze niet moet vergeten of juist nog 
iets verder moet uitzoeken. Lees ook veel blogs van geestverwanten, 
schrijf erover (niet: schrijf het over…) en verwijs ernaar met links.

Crash-course integratie sociale media 
De	infrastructuur	en	de	handelwijze
   Uitgangspunt: mensen herkennen jouw organisatie als kennisleider 

of als leider op jouw thema.
   Ratio zenden-delen op de sociale media: één op tien.
   Activeer een LinkedIn-groep met een thema waaraan jouw organisa-

tie zich verbindt.
   Activeer een Twitter-account voor jouw organisatie en eventueel voor 

thema’s waaraan jouw organisatie zich verbindt.
   Maak kanalen aan voor foto’s (Flickr), filmpjes (Youtube), uitgewerkte 

ideeën (Pinterest) en post hier en laat hier posten.
   Volg op al deze kanalen klanten en interessante partijen.
   Nodig mensen uit deze kanalen te volgen (onder meer met de ‘volg 

ons’-knoppen op de website, en in de mail-signatuur).
   Zoek interessante blogs en kennisbronnen en deel de interessante 

artikelen daaruit regelmatig. Automatiseer dit proces zo mogelijk 
(met Buffer.com en Ifttt.com).

   Deel interessante links op al je eigen socialemediakanalen en rappor-
teer op al deze kanalen over eigen events, bijeenkomsten, trainingen 
et cetera. Maak delen mogelijk en gemakkelijk voor deelnemers en 
belangstellenden.

   Gebruik de media van de eigen mediakanalen (Youtube, Flickr) voor 
foto- en filmmateriaal (embedden).

   Zorg voor toereikende kennis over de sociale media bij de collega’s; 
dat maakt protocollen en regels overbodig.

   Luister dagelijks op de socialemedia naar wat er over jouw organisa-
tie en jouw uitingen te doen is. 

   Heroverweeg het takenpakket van de communicatieprofessionals in 
de eigen organisatie (stapelen en vervangen). 

   Lees We zijn allemaal Twitterspreeuwen.
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Van	nieuws	naar	blog	op	de	website
   Maak van het menu Nieuws een blog en plaats die op de homepage.
   Schijf in plaats van nieuws korte blogjes over onderwerpen en pro-

blemen die de belangstellenden aanspreken; opbouw: plaatje, synop-
sis en leesmeertje naar het lange(re) artikel. Orden de blogs chrono-
logisch, en later als daar mogelijkheden voor zijn ook thematisch. 
Voorzie elke blog van share-knoppen (Twitter, LinkedIn, Facebook en 
Google+) en een denderende kop.

   Volg voor de blogs het OBAMA-principe. 
   Motiveer medewerkers in de lijn kort verslag te doen van hun bevin-

dingen en resultaten; opbouw: probleem of interessante observatie 
om te delen, antwoord, link naar een case op de website. 

   Bied een korte introductie in bloggen en SEO-schrijven aan voor wie 
daar behoefte aan heeft. 

   Vervang de huidige nieuwsbrief door een nieuwsbrief met telkens 
een kort overzicht van drie of vier blogjes (elk met een Ankeiler en 
link naar betreffende blog op de website). Zie ook 

   Bied elke blog aan ter deling op de sociale media.
   Plaats de huidige homepage waarin je je eigen organisatie voorstelt, 

onder ‘Over ons’.

Deel	een	belangrijk	thema	van	je	organisatie
   Maak een besloten LinkedIn-groep voor dit thema en nodig mensen 

uit.
   Maak eventueel een Twitter-account voor dit thema.
   Post (tweets en en tweets naar eigen blogs) op dit kanaal en plaats er 

uitdagende discussiestellingen.
   Modereer de groep: kijk naar aanmeldingen, laat mensen toe en  

verwelkom ze met een boodschap.
   Bied de paper aan met een pay-per-tweet-knop en volg de downloa-

ders; onderneem zo mogelijk verdere acquisitieacties voor deze 
groep. 

   Sluit je aan bij relevante groepen en doe mee in de discussie(s).
   Voer een campagne voor dit thema en gebruik de socialemediakana-

len als ondersteuning.
   Bedenk dat een community zich lastig laat sturen en dat deze een 

lange draagtijd heeft. Laat je niet ontmoedigen door het uitblijven 
van kortstondige resultaten. 
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Tools voor social-media-onderzoek 

Als je onderzoek doet naar sociale interacties en ontwikkelingen rond 
een thema is Google vaak alleen nog maar het begin. Om uit te vinden 
wat er op de sociale media gebeurt rond jouw merk, jouw bedrijf of een 
thema dat je interesseert, heb je aanvullende instrumenten nodig. 
Gereedschappen die onderzoek via en op de sociale media kunnen 
ondersteunen zijn er veel. Zo veel, dat selectie nodig is. Ik doe een poging.

Twee	kanttekeningen	vooraf
Kanttekening 1: de ontwikkelingen gaan snel. Zo snel dat deze selectie 
van tools morgen misschien al verouderd is. Vul daarom gerust aan,  
bijvoorbeeld in de comments!
Kanttekening 2: hoe goed je de sociale media en de sociale netwerken 
ook onderzoekt, je vindt er slechts eentiende van wat er in de ‘echte 
wereld’ aan ontwikkelingen gaande is. Tenminste dat suggereren Ridings, 
Gefen en Arinze in hun onderzoek: tien procent actieven versus negentig 
procent ‘lurkers’ (Ridings c.s. 2006).

De	selectie
Wat wordt er gezegd? Welke groepen zijn er actief rond jouw onderwer-
pen? En, welke netwerken moet je betreden om de gezochte informatie 
te vinden? Vind het uit met deze selectie van gereedschappen voor 
onderzoek via de sociale media. (Met een * geef ik de aanraders aan.)

Je eigen activiteiten monitoren:
   klout.com (registratie nodig) meet jouw invloed in de sociale 

netwerken
   www.twentyfeet.com (registratie nodig, tien gratis zoekopdrachten) 

monitort en toont jouw eigen socialemedia-activiteiten
   crowdbooster.com (registratie nodig, vier gratis accounts of pagina’s) 

monitort jouw aanwezigheid op Twitter en Facebook en geeft statis-
tieken over bezoek en betrokkenheid. Voor de betaalde versie zijn er 
tools en automatische aanbevelingen, die ik niet getest heb.

   www.mywebcareer.com (registratie nodig) analiseert jouw activitei-
ten op Twitter, Facebook, LinkedIn, Quora en de zoekresultaten op het 
web om jouw “Career Score” vast te stellen.
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Sociale media search: 
   addictomatic.com (*) Een handig dashboard voor onderzoek op meer-

dere platforms tegelijkertijd. De platforms kunnen eenvoudig aan het 
dashboard toegevoegd worden of ervan verwijderd worden.

   socialmention.com (*) nog een multi-platform buzz dashboard.
   samepoint.com (registratie nodig) dit multi-platform buzz dashboard 

beweert nog meer kanalen te bespelen.
   www.twazzup.com (*) een real-time news dashboard met een  

voorkeur voor Twitter.
   www.kurrently.com (*) zoeken in Facebook en Twitter.
   backtweets.com (*) hier kun je vinden wie jouw content deelt via 

Twitter.
   www.google.com/blogsearch (*) Google search in blogs.
   topsy.com zoekt in tweets, ook in oude tweets.
   rs.peoplebrowsr.com tweets doorzoeken met uiteenlopende 

zoekopties.
   archive.org/web/ het web-archief met oude versies van websites 

doorzoeken.

Statistieken:
   www.socialbakers.com (betaalde) dienst om Facebook statistieken te 

monitoren. Geeft ook gratis algemene statistieken over Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Google+ en Youtube.

   www.tweetstats.com (*) statistieken over een Twitter-account.
   www.facebook.com/insights Facebook analytics, van Facebook zelf, 

voor beheerders en app-ontwikkelaars – statistieken zijn alleen zicht-
baar als de pagina dertig keer of meer leuk is gevonden.

  facebookstats.nl een app voor stats rond je eigen account.
   webtrends.com/products/analytics/social en www.omniture.com 

(betaald en duur)...
   www.allfacebookstats.com (registratie nodig, drie pagina’s gratis) 

een app voor statistieken rond je eigen account.

Hoe sociale media media effectief inzetten voor marketing? 

Sociale media zijn goede hulpmiddelen voor marketing. Maar, voortdu-
rend je eigen product of dienst aanprijzen via bijvoorbeeld Twitter, dat 
gaat niet werken. Dat werkt eerder tegen je.
Hoe gaan succesvolle marketeers dan om met de sociale media? Hoe 
bekeren zij volgers tot afnemers? Alicia Cowan van Dig.it.all geeft hierop 
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haar visie in haar blogpost op Buffferapp.com (Cowan 2012). Een goed 
uitgangspunt, dat wel enige nuance nodig heeft.

Achterliggend	doel
Alicia Cowan adviseert om de overgang te maken van verkopen naar 
informeren. Een goed begin, maar nog niet het hele werk volgens mij. 
Alsof potentiële klanten niet in de gaten hebben dat die informatie als 
achterliggend doel heeft de verkoop te stimuleren.

De crux zit hem denk ik eerder in het voelbaar maken van een mogelijk 
probleem, om vervolgens te informeren over de bijbehorende oplossing. 
Dus eerder moeten we de overgang maken van verkopen naar – liefst 
vrijblijvend – adviseren. Hoe kan jouw informatie het probleem van jouw 
(potentiële) klant oplossen? Hoe kan deze klant beter worden van de 
kennis die je nu met hem of haar deelt? Maak het probleem dus herken-
baar – een hele kunst – en koppel het aan informatie over een oplossing.

What’s new? Dat kun je je nu terecht afvragen. Ook bij deze nuancering. 
David Ogilvy, de oude reclamerot, zei het toch ook al: ‘hoe informatiever 
je advertentie, hoe overtuigender…’ En dat lang, lang voor Twitter. We zijn 
dus weer terug in de tijd, maar hebben nieuwe middelen. Blijft staan dat 
je marketing via de sociale media nu het beste doet door informatie te 
delen, over herkenbare problemen en een mogelijke oplossing ervoor.

Link
Belangrijk is wel dat je in elke post een linkje opneemt naar de plek waar 
mensen (nog) meer informatie kunnen vinden. Een post als ‘ik organiseer 
een workshop over Twitter, klik hier om mee te doen’, is om twee redenen 
vele malen minder effectief dan deze: ‘meer weten over succesvolle  
toepassing van Twitter? Klik hier voor meer informatie’.

Ten eerste is er in principe niemand in jou en jouw workshop geïnteres-
seerd. Mensen zijn eerder geïnteresseerd in hoe je Twitter succesvol kunt 
inzetten. Ten tweede motiveer je niemand met een inschrijfformulier 
zoals in de eerste post. Dat doe je wel met een link naar meer informatie 
zoals in de tweede post.

Dus: ondanks de voor velen doorzichtige omweg die je hiermee bewan-
delt, niet verkopen maar adviseren. Als je dat goed doet, komt de verkoop 
vanzelf. Ook met sociale media.
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Lessen uit de farmacie – voor Google

Maxwell Wessel van het Forum for Growth and Innovation schrijft in de 
online Harvard Business Review over de in zijn ogen ongewenste ontwikke-
lingen bij Google (Wessel 2012). Hij noemt Google ‘self destructive’ met de 
wijze waarop ze haar zoekresultaten beïnvloedt. En zich niets aantrekt van 
de kritiek daarop en aankondigt zelfs verder te willen gaan, zonder excuus.
Maxwell doet verslag van zijn ervaringen in de farmaceutische branche, 
waarin hij werkte aan een toepassing die dezelfde doelstellingen had, maar 
ook onverwachte gevolgen...

Privacy
Google paste haar privacy statement aan en zegt nog meer gebruikers-
gegevens uit al haar diensten te verzamelen en deze te integreren in nog 
betere zoekresultaten. Google wil alles wat over jou bekend is opnemen 
in één persoonlijk profiel, om jouw internetervaring te verbeteren. 
Maxwell voorziet problemen. Hij werkte voor een apothekerstoepassing 
aan dezelfde opdracht als die Google zichzelf nu stelt: een ‘search plus 
your world’, om klanten te identificeren die mogelijk gevaarlijk medicijn-
gedrag vertonen. En dan met name die patiënten die hun medicijnen bij 
meerdere apothekers halen: kandidaten voor een overdosis.

Maar in de praktijk was deze toepassing een ramp. De patiënten verwacht-
ten dit niet. Hun gezondheidsgegevens waren heilig voor hen. De onver-
wachte adviesgesprekken die apothekers in verdachte gevallen met hen 
voerden, vielen vaak – hoe goed ze ook bedoeld waren – helemaal verkeerd.

Vertrouwen
De toepassing waaraan Wessel werkte, hield – net als Google – geen 
rekening met de impliciete afspraken die gelden in de relatie tussen 
klant en service provider. Afspraken die onuitgesproken uitgaan van ver-
trouwen, in de apothekers, in Google.

Hoeveel de nieuwe benadering van Google ook kan opleveren.  
Wie geconfronteerd wordt met wat Google allemaal van ons weet – door 
een onverwacht zoekresultaat of een goedbedoeld advies – ervaart de 
inbreuk op het vertrouwen tussen klant en service provider. Wil ik dit 
wel? is dan de vraag. En dan hebben we het nog niet eens over de Filter 
Bubble waarin Google ons hiermee meer en meer opsluit.
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Codewoorden in advertenties van makelaars 

Steven Levitt en Stephen Dubner beschrijven in hun Freakonomics vijf 
‘geheime’ signaaltermen in de advertenties waarmee Amerikaanse 
makelaars elkaar inseinen over de marges die ze onderling willen hante-
ren bij koop en verkoop van woningen (Levitt en Dubner 2006). Een 
geheimtaal, dus, om de onderhandelingstijd te verkorten. Want, zo stel-
len de schrijvers, kortere doorlooptijd levert makelaars veel meer op dan 
een percentage van een voor de (ver)koper voordeliger prijs. Zo vinden zij 
een aanduiding als ‘state-of-the-art’ voor een topper, en ‘spacious’ voor 
een woning in het lage segment. 

Zou dat in Nederland ook zo zijn? In de prijsklasse van woningen tot 
twee ton vinden we de volgende kandidaten voor een plek in de top-5 
van mogelijke codewoorden.
  goed onderhouden
  sfeervol
  gunstig gelegen
  kindvriendelijke locatie
  charmant

In de prijsklasse boven de twee ton zien we de volgende kandidaat-code-
woorden veelvuldig.
  uniek
  zeer royaal
  uitstekend onderhouden
  riant
  fantastische locatie

Aanduidingen die de ervaren bezoeker van woningsites goed herkennen, 
en vast ook associëren met de betreffende prijsklassen. Maar of zij de 
mogelijke geheime betekenis ervan ook kennen? De schrijvers van 
Freakonomics stellen overigens dat deze geheimtaal aan kracht verliest 
door de conversatie die (ver)kopers voeren op socialemediakanalen, los 
van die advertenties. Iets wat in Nederland natuurlijk ook speelt. 
Niettemin is het goed om deze code te kennen als je je op de  
woningmarkt begeeft.
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Vragen door twee studenten 
Een vraaggesprek met twee studenten die een onderzoek doen naar de effectiviteit 
van de sociale media.

 Wat is jouw visie over het gebruik van sociale media in de business-to-consumer-markt?
 “Sociale media kunnen de marketing ondersteunen en ze kunnen bijdragen aan de 
branding van een merk of een bedrijf. We weten dat klanten hun aankoopbeslissing 
voornamelijk doen op grond van aanbevelingen van vertrouwden en op grond van eigen 
onderzoek. Sociale media kunnen daarin een rol spelen: overdragen van aanbevelingen 
en presentie in de zoekresultaten (die beter wordt door sharing). Valkuil: bedrijven 
gebruiken de sociale media om te zenden of uitsluitend om marketing te bedrijven.”

 Wat is volgens jou de intentie voor bedrijven om sociale media in te zetten?
 “a) Marketing en verkoop, b) bijdragen aan de branding en reputatie, c) onderhouden 
van de eigen reputatie door de luisteren en te reageren, d) onderzoek, e) gratis content.”

 Wat zou je bedrijven aanraden die net beginnen met het inzetten van sociale media?
 “Leer de onderliggende systematiek kennen en handel daarnaar. Sleutels: verborgen 
eigenaarschap, conversatie en luisteren. Lees De Conversation Manager van Steven van 
Belleghem, en mijn boekje We zijn allemaal Twitterspreeuwen. Stel een tijdelijk Head of 
Twitter aan.”

 Moeten bedrijven zich specifiek richten op sociale media in plaats van online media?
 “Neen, stapelen: vergeet het oude niet te doen terwijl je het nieuwe toepast. Bezie wel 
wat je kunt weglaten van het oude nu je het nieuwe (ook) doet. Denk bijvoorbeeld aan 
die nieuwsbrief die nu een blog kan worden.”

 Welke rol moeten sociale media spelen binnen het bedrijfsleven?
 “Het is nu vaak te veel nadruk op de instrumenten ten koste van de inhoud. Natuurlijk, 
waar nodig en nuttig zetten we de sociale media in, als instrumenten. En natuurlijk, 
onze uitgangspunten en methodes veranderen daardoor. Ik verwacht dat de toevoeging 
‘sociale media’ overbodig wordt. Communicatie, campagnes, marketing, gedragsveran
dering zullen allemaal óók gebruik maken van de sociale media.”

 Wat zijn bedreigingen in het gebruik van sociale media in de business-to-consumer-markt?
 “Marketeers die de sociale media confisqueren, gebrek aan kennis van de grondslagen 
bij marketeers en publiek, een slechte reputatie van de sociale media zelf.”

 Wat zijn de trends en ontwikkelingen in het gebruik van sociale media in de 
business-to-consumer-markt?
 “In het ideale geval worden de sociale media instrumenteel en minder nadrukkelijk 
zichtbaar. Dan kunnen we gewoon weer aan de slag met het vak: mensen ervan overtui
gen dat ons product of onze dienst het antwoord is op een herkenbaar probleem, zorgen 
dat mensen daarover met elkaar spreken en ons weten te vinden.”

 Voor welke valkuilen moet een bedrijf oppassen?
 “Zichzelf te veel centraal plaatsen, zenden in plaats van delen. En, niet luisteren naar de 
gesprekken die mensen voeren over jouw diensten en merk.”
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Wie een zwerm kan bewegen

In ‘Wie een zwerm kan bewegen’ schrijft Rijk Willemse over de principes, 
de  praktijk en de prototypes van het sociale web. 

Na een korte schets van de fundamentele wijzigingen in het communi
catielandschap gaat het boekje in op de principes van netwerken en 
 zwermen, principes die ons misschien in staat stellen invloed uit te 
 oefenen op onderdelen van het sociale web. 

In het praktische deel van dit boekje gaat Rijk in op de praktijk van die 
principes: bij de overheid, in bedrijven en in omgevingen waar samen
gewerkt wordt. 

Het boekje sluit af met enkele prototypes: hoe een socialemediainfra
structuur op te zetten, welke tools ervoor in te zetten en hoe marketing 
bedreven kan  worden in het sociale web.

Over het vorige boekje, ‘We zijn allemaal Twitterspreeuwen’ (2012):

“Mooi stukje werk. Nog maar eens lezen.”

“Heeft net het boek ‘We zijn allemaal Twitterspreeuwen’ van @rijkwillemse 
 gelezen. Echt om van te snoepen.”

“Social media profs zoals @madelonengelenn lezen het gratis ebook van   
@rijkwillemse. Super!”

“@rijkwillemse dit weekend eindelijk Twitterspreeuwen helemaal gelezen! 
Complimenten, boek met zeer bruikbare tips!”

“@rijkwillemse Titel doet geen recht aan de inhoud; boek gaat verder dan 
zomaar een twitterboekje!’




