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Rijk Willemse is senior-adviseur en partner in LaVerbe, Nijmegen. Hij is als adviseur
veelvuldig betrokken bij projecten waarbij complexe informatie toegankelijk
gemaakt moet worden. Rijk is sparringpartner voor beleidsmakers en bestuurders,
veelal bij de start van gecompliceerde projecten op het gebied van klimaat
verandering, ruimtelijke ordening en overheidscommunicatie.
Daarnaast geeft hij trainingen aan medewerkers, leidinggevenden en bestuurders.
Rijk is gespecialiseerd in social media en in het bouwen van netwerken rond
culturele en beleidsmatige thema’s. Hij leidt workshops en brainstormsessies voor
overheden, bedrijven en non-profitorganisaties. Hij geeft keynotes en workshops
en traint deelnemers in de skills en houding die nodig zijn voor succesvolle
toepassing van social media, en hij leidt brainstorms voor strategische turnaround issues.
Rijk Willemse op punkmedia.nl, over 2011
‘Het jaar 2011 staat voor mij voor de stroomversnelling die plaatsvond en waarop
ik mocht meevaren: de versnelling van de stroom social media waaruit ik mocht
putten, waaraan ik mocht deelnemen en waaraan ik mocht bijdragen. Niet één
punt in de tijd, dus. Maar de groeiende kracht van de social media, die 2011 voor
mij kenmerkt.
Een voorrecht: de kans die ik kreeg om te delen, gedeeld te worden en te leren.
Samen met opdrachtgevers, op mijn blog www.rijkwillemse.nl, op congressen,
in workshops. De kracht van de social media inspireerde enorm en maakte mijn
presentaties gloedvol, als vanzelf. Die kans ervaar ik als een voorrecht en een
doorlopend hoogtepunt in 2011.
Een krachtbron: deze stroomversnelling van de social media is zo sterk gebleken
dat hij ons bedrijf, www.laverbe.nl, inspiratie en kracht bood in dit jaar dat voor
onze sector zo moeilijk was. We zagen dat met name die bedrijven die niet op de
socialmediastroom zaten het moeilijk hadden, omdat ze er geen kracht uit konden
putten.
Een groep: een voorrecht ook om deel te mogen uitmaken van die steeds groter
en sterker wordende groep van social media enthousiastelingen, in Arnhem, heel
Nederland, maar ook wereldwijd. De ontmoeting met Aaron Lee uit Maleisië
(www.askaaronlee.com) en Leo Widrich (van w
 ww.bufferapp.com) op die stroom
bewaar ik als kenmerkende h
 erinnering aan 2011.
Een roman: De stroomversnelling bracht ook de twitterroman Gelderse Worst
(@gelderseworst), echt een privéhoogtepunt van 2011, op toeren. De verhalen van
Geurt, zijn moeder en zijn vrienden in Twekkelerveldbroek kwamen in een prachtige tijdlijn op stoom, met bijdragen van anderen. Ze wachten ondertussen op
nieuwe avonturen.’
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Voorwoord
Ik kan mezelf het beste omschrijven als allround creative digital geek.
Vanaf het moment dat ik in de jaren tachtig mijn eerste Donkey Kong
videogame speelde, ben ik gefascineerd door digitale ervaringen. Al snel
had ik in de gaten dat digitaal een middel was om niet alleen plezier te
hebben, maar ook om een ervaring te delen. Het begon met high-scores
van vrienden verslaan en samen multi-player spellen spelen, waar je in
samenwerking met elkaar de tegenstander moest verslaan.
Maar kleine jongens worden groot en zo groeiden de digitale media met
mij mee, of misschien beter gezegd: mijn generatie ontwikkelde die zelf
door. Dezelfde elementen van gedeelde ervaringen en samenwerking zijn
het kloppend hart van de hedendaagse digitale media. Cloud computing
en social media hebben ervoor gezorgd dat we op een geheel nieuwe
wijze problemen oplossen, informatie vinden en consumeren. De enige
beperkende factoren hierin zijn onze creativiteit en de beschikbare tijd
die we hebben.
Sinds 2008 heb ik een Twitter-account, maar ik heb er eigenlijk tot 2010
niet zo gek veel mee gedaan. Begin 2010 ben ik actiever gaan twitteren,
voornamelijk om het medium beter te leren kennen en te begrijpen hoe
het in te zetten in combinatie met andere kanalen. Inmiddels gebruik ik
Twitter om mijn Digital Thoughts (www.marzano.nl) te delen, om in
contact te zijn met mensen over de hele wereld die dezelfde interesses
hebben als ik, en om dagelijks de nieuwste gedachten te lezen over
digitale media en design.
Op mijn blog, op Twitter en op Facebook focus ik mezelf op #design,
#socialmedia en #photography en ik twitter over mijn blog over links
naar interessante content op het web. Ik probeer zoveel mogelijk de
dialoog op te zoeken met nieuwe followers. Zo heb ik erg leuke mensen
leren kennen. Verder speur ik altijd naar nieuwe mensen die mijn interesses delen. Ik gebruik de social media om binnen een bestaande groep
actief mee te doen en om snel samenwerking tot stand te brengen.
Rijk en ik staan beiden op de lijst van de vijftig socialmediaexperts 2011,
die www.desocialemedia.nl samenstelde. Toen ik op die lijst kwam, heb
ik hem voorgedragen. Rijk hoort in dit lijstje te staan. Zijn inzichten in
hoe digitale media in te zetten hebben mij altijd geïnspireerd. Arnhem
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Aan Zee en Rijks eigen blog zijn hier mooie voorbeelden van. Door het
samenbrengen van creatieve mensen in Arnhem en daar een heus
digitale platform voor te maken, laat hij zien hoe hij de kern van digitale
media niet alleen benut, maar dat hij er ook een gepassioneerde
thoughtleader in is.
Wat het precies betekent om op zo’n lijst te staan, weet ik niet. Eigenlijk
bestaat er niet zoiets als een socialmediaexpert. Ik zou het liever social
mediapionier noemen. Het is namelijk een vak dat nog veel te jong en
veel te veel in ontwikkeling is. Mensen zoals Rijk verkennnen de grenzen
en de nieuwe mogelijkheden ervan. Maar als anderen je zo willen
noemen, oké…
Dit boek gaat in op aantal trends in de social media die Rijk weet op te
sommen in zijn blog. Het geeft inzichten in de praktische kant van de
nieuwe tools en platforms en het provoceert met theoretische en filosofische vragen en stellingen. Voor zowel beginners als doorgewinterde
socialmedialiefhebbers biedt dit boekje niet alleen inspiratie maar ook
veel leesplezier, gezien de altijd leuke schrijfstijl van Rijk.
Thomas Marzano
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Inleiding
Over dit boekje
Dit boekje is voor het gemak. Voor het gemak van de lezer en van
mijzelf. In mijn contacten met klanten en belangstellenden, in workshops, congressen en bij netwerkbijeenkomsten overhandig ik vaak
een lijstje met links naar artikelen van mijn blog over social media
(www.rijkwillemse.nl). Achteraf in een mailtje, of ter plekke op een
kladpapiertje. Hoeveel handiger zou het niet zijn om die inhoud in een
toegankelijke samenhang te kunnen overhandigen? In de vorm van
een pdf of een (fysiek) boekje?
Dat boekje ligt nu voor jullie, of het staat nu in je browser of e-reader.
Met de programmatische titel ‘We zijn allemaal twitterspreeuwen’, die
tot nadenken en bescheidenheid wil stimuleren. Het is een opname van
de trends, tips en tools die ik deelde via mijn blog tot eind 2011. In een
samenhang en een ordening die de informatie gemakkelijk toegankelijk
moet maken.
‘We zijn allemaal twitterspreeuwen’ is gratis beschikbaar op
www.rijkwillemse.nl en is ook tegen kostprijs te koop. Het is een voorbeeld van het adagium ‘als je kunt delen, kun je ook vermenigvuldigen’.
Het is bedoeld voor werknemers, adviseurs, bestuurders, ambtenaren en
ondernemers die in hun werk met social media te maken krijgen. Voor
hen bevat het een visie op de grondslagen (Trends), handige aanwijzingen voor de praktijk (Tips) en instrumenten voor de social media (Tools).
Verre van compleet
Dit boekje geeft een indruk van wat er speelt in het nieuwe tijdperk
van de conversatie. Het is verre van compleet. Dat kan ook niet. De ontwikkelingen gaan zo snel en er is zo veel beschikbaar, dat selectie aan de
orde is. De uitnodiging van ‘We zijn allemaal twitterspreeuwen’ is dan
ook om met de aangereikte kennis de wereld van de social media in te
trekken en te oogsten, te delen en te vermenigvuldigen. Veel genoegen
daarbij!
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In de rest van deze inleiding ga ik in op een centrale succesfactor voor de
social media: het verborgen eigenaarschap, en op de toepassing daarvan
in de voorbeeldcase van Arnhem aan Zee, een community voor kunst en
cultuur in en rond Arnhem.
Leeswijzer
In deel 1, Trends, beschrijf ik de invloed die de social media hebben op het
vak van de communicatie, de marketing, de educatieve markt en de
publieksparticipatie, en vooral welke kansen de social media op deze
gebieden bieden.
In deel 2, Tips, geef ik tips voor de praktijk van de conversatie, de zoek
machines, de manier waarop je moet schrijven, vanuit de nieuwe
houding die social media verlangen. Deel 2 sluit af met een aantal
hands-on voorbeelden uit de praktijk.
In deel 3, Tools, geef ik aan met welke middelen je de social media kunt
bundelen, automatiseren en optimaliseren. Het betreft een selectie uit
de duizelingwekkende hoeveelheid tools die beschikbaar zijn.
In het deel To do’s geef ik aan waar je verdere verdieping kunt vinden:
in boeken, artikelen, video’s en links. In de tekst van dit boekje staan
verwijzingen naar deze informatie tussen vierkante haakjes aangeduid.
Deel volgens de Creative Commons
De inhoud van dit boekje valt onder de licentie Naamsvermelding van
Creative Commons. Het is anderen toegestaan het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken
dat op dit werk gebaseerd is – maar uitsluitend onder vermelding van de
auteur van dit boekje als maker.
Het geheim: verborgen eigenaarschap
Alle initiatieven om sociale netwerken te ‘bouwen’ vanuit een opgelegd
eigen belang zijn gedoemd te mislukken. Het is de kunst om een authentiek gemeenschappelijk belang te vinden en te adopteren. Dat de ‘verborgen eigenaar’ hierbij wel vaart, zullen de deelnemers graag accepteren –
of zelfs als een succesfactor van hun community bestempelen – zolang
dit succes de sfeer verhoogt en de eigen bijdrage van alle deelnemers
voorop blijft staan.
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Bottom-up of top-down?
Veel socialmedia-initiatieven falen op de top down-benadering. Een
initiator van een community wordt pas dan omarmd door potentiële
leden, wanneer hij aantoonbaar onafhankelijk is en op transparante
wijze een aantrekkelijk gemeenschappelijk doel kan presenteren.
Beginnende studenten informatica die een ‘kek’ online netwerk opzetten
rond een innovatieve wijze van communiceren vormen een uitstekend
voorbeeld. Dat zij bij de verkoop van hun initiatief meer geld kunnen
vergaren dan ze gedurende hun leven op kunnen maken, onderstreept
het succes van hun idee. Maar ook netwerken die nadrukkelijk worden
georganiseerd rond maatschappelijke thema’s of hypes doen het juist
vanwege die thematiek uitstekend.
Pas wanneer potentiële leden graag willen deelnemen aan een netwerk,
en over hun motivatie om deel te nemen willen vertellen aan iedereen
die zij kennen, kan een community een succes worden. Pas dan zullen
ogenschijnlijke concurrenten hun competitieve perspectief verlaten, om
samen met hun ‘concurrenten’ de precompetitieve voordelen die zij
samen delen rond het betreffende thema uit te buiten.
En de bedrijfsgeheimen?
Denk aan het succes van LinkedIn. Personen, maar ook bedrijven kunnen
zichzelf hierop profileren met hun cv en hun bedrijfsprofiel. Vooral
bedrijven geven zich hiermee meer bloot dan ten tijde van de brievenpost en de mystiek rond de bedrijfsgeheimen. ‘Is dat wel verstandig?’,
brommen de behoudende personeelschef en de R&D-manager die het
bedrijfsgeheim graag verborgen houden.
De afweging voor alle deelnemers aan ‘open’ communities zit hem in
de keuze tussen openbaarheid en verborgenheid. Welke concurrentie
gevoelige geheimen heeft onze organisatie? Ligt ons bedrijfsgeheim in
de unieke en onnavolgbare wijze waarop onze mensen onze diensten
verlenen en onze bedrijfscultuur uitdragen? Of ligt onze kracht vooral in
patenten, de geheime procesaanpak en andere verborgen concurrentiemiddelen? In dat laatste geval is het misschien beter om niet voor social
media te kiezen vanwege de concurrentiegevoelige informatie.
Succesfactoren: een open houding tegenover het eigen aandeel in de
markt en de eigen presentie op een gemeenschappelijke podium. Voor
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alle technieken is wel een passende leverancier beschikbaar. Maar voor
net die specifieke aanpak en die authentieke bijdrage van de (eigen)
mensen is dit veel minder vaak het geval.

Rijk

VNG
Regio’s
Provincies

(Competitieve voordelen)

Gemeenten
(Precompetitieve voordelen)

Bedrijven

Onderwijsinstellingen

Brancheorganisaties

Thema

Adviesbureaus

Woningcorporaties

Belangenorganisaties

Internationale
organisaties

Samenwerking is een bloem
Bij samenwerking moet er altijd iemand de leiding of het initiatief nemen.
Het is vaak slim om de samenwerking niet rond deze leidende instantie
maar juist rond het betreffende thema te organiseren. Dat levert meer op.
Immers, de deelnemers aan het samenwerkingsverband, rond bijvoorbeeld een thema als duurzaamheid, zijn eerder geneigd samen te werken
aan wat zij gemeenschappelijk hebben dan in een gezagsverhouding te
staan waarbij alleen de ‘leider’ de vruchten plukt.
Dus: wie kan delen, kan ook vermenigvuldigen. En wie zich belangeloos
rond een thema wil scharen – samen met anderen – als verborgen
eigenaar van het betreffende thema, plukt daar later de vruchten van.
De opbrengst komt later, via diegenen met belangstelling voor het
thema die de spelers achter de coulissen willen leren kennen.
Dat sociale media daarbij een krachtige centrale rol kunnen spelen, is
onomstotelijk.
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Social media in combinatie inzetten: een case
Een voorbeeld van een community waarin verborgen eigenaarschap
en de gecombineerde inzet van social media een doorslaggevende rol spelen, is www.arnhemaanzee.nl. Arnhem aan Zee is een particulier en vrijwillig initiatief, ontstaan uit de gedrevenheid om het culturele netwerk in en
rond Arnhem toegankelijk te maken voor alle belangstellenden. Alle links
die op de website staan, staan er zonder (financiële) tegenprestatie. Dit
om het netwerk zo flexibel en zo omvattend mogelijk te laten zijn.
Arnhem aan Zee begon in 2005. Ik heb mijzelf als intitiatiefnemer
nadrukkelijk op de achtergrond gehouden en heb Arnhem aan Zee
neergezet als een neutraal platform. Dit om de ‘eigenwijze’ doelgroep
volop de gelegenheid te geven deel te nemen en te profiteren van het
gemeenschappelijke platform. Zij laten zich maar moeilijk leiden:
zij zijn ‘spreeuwen’ bij uitstek.
Ondertussen heeft webdeveloper Bas Boerman (www.basboerman.nl) zich
aangesloten als mede-initiatiefnemer. Arnhem aan Zee is inmiddels uitgegroeid tot een cultureel netwerk voor architecten, componisten, dansers,
filmers, fotografen, illustratoren, kunstenaars, musici, orkesten, ontwerpers
en fashion designers, schrijvers en dichters, acteurs, vj’s en dj’s en andere
drijvende krachten voor de kunst en cultuur in Arnhem en omstreken.
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Arnhem aan Zee presenteert zich op uiteenlopende wijzen: de website,
de uitgaven van het Jaarboek Creatief Arnhem, het festival Made in
Arnhem Invites 2009, waar we de Koepelzaal van het Museum voor
Moderne Kunst Arnhem mochten inrichten als centrum van de
tentoonstelling.
Arnhem aan Zee krijgt regelmatig nieuwe aanmeldingen van mensen
of organisaties die hun link op de website willen delen in een van de
afdelingen: Netwerk, Platforms, Bureaus. Ook dragen de vele columnisten
met een plezierige regelmaat hun stukken bij.
Laten we even door het socialmedianetwerk van Arnhem aan Zee
wandelen.

De Boulevard
In de tijd dat Facebook nog niet de mogelijkheden bood om bedrijfs
pagina’s aan te maken bouwden we een community op de website:
de Boulevard. Vele leden sloten zich aan. De creatieven tonen op de
Boulevard hun werk en leggen hier contact met elkaar en de wereld.
Als aanvulling op wat Arnhem aan Zee al te bieden heeft. Zij tonen hier
hun werk, video’s, foto’s en hun profiel.
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Columnisten
Aan het aantal actieve deelnemers meet je het succes van een community. Het aantal actieve deelnemers aan Arnhem aan Zee is groot.
Wekelijkse bijdragen van columnisten zorgen voor de welkome swing.
Met een grote meerwaarde voor deze actievelingen. Hun bijdragen
krijgen extra presentie, onder meer door de share-knoppen die bij elk
artikel op Arnhem aan Zee staan.
Twitteraccount @arnhemaanzee
Het Twitter-account @arnhemaanzee biedt volgers de gelegenheid om
nieuwe gebeurtenissen (columns, links, events) onder de aandacht te
brengen. Tegelijkertijd zorgt de Twitter-account voor aantrekkelijke content: @arnhemaanzee volgt vele musea en andere creatieve en culturele
accounts, als een service voor de volgers en voor gratis content op de
website. En natuurlijk zorgt deze account voor onderlinge verbinding en
een uitstekende presentie op het web.
LinkedIn-groep Arnhem aan Zee
Een besloten LinkedIn-groep faciliteert de conversatie tussen de vele
deelnemers nog verder. Ook voor deelnemers van over de gehele wereld
die zich maar blijven aanmelden. Immers, Arnhem aan Zee presenteert
zichzelf als regionaal netwerk en wil de vele linkaanmeldingen van buiten de regio niet op de website plaatsen om de belofte die de naam
Arnhem aan Zee inhoudt waar te kunnen blijven maken. Een lichte vorm
van communitymanagement zorgt ervoor dat de discussies in deze
groep interessant blijft. Door expliciet commerciële deelnemers en hun
aanbiedingen te blocken, bijvoorbeeld.
Flickr-groep
Deelnemers aan de community van Arnhem aan Zee die dat wensen,
kunnen op de Flickr-groep van Arnhem aan Zee foto’s plaatsen. Een
mogelijkheid waarvan met een zekere gretigheid gebruik wordt
gemaakt. Deze fotostream kan worden ‘aangetapt’ door de deelnemers
voor sharing en als ondersteunend materiaal bij hun presentaties of op
hun websites.
Andere netwerken
Arnhem aan Zee meldde zich aan bij het nationale netwerk van creatieven: Dutch-creative.nl. Vanwege het volume en de kwaliteit van het
bestaande netwerk van Arnhem aan Zee, kon de verbinding snel gelegd
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worden. Arnhem aan Zee heeft op de website van Dutch Creative een
prominente plek als een van de nationale creatieve netwerken. Vele
Arnhemse creatieven plaatsen nu hier ook hun portfolio.
Ook het boek
Het netwerk van Arnhem aan Zee groeit voortdurend. De behoefte aan
een momentopname ontstond. Een jaarboek voor creatief Arnhem was
het middel. Een boek, dus. Alle deelnemers delen in de kosten: voor de
kostprijs is ruimte beschikbaar waarin creatieven zich kunnen presenteren. OK-Parking tekende voor de vormgeving en Martijn Brugman voor de
redactie. Een goed voorbeeld van een netwerkinitiatief. Inmiddels zijn er
twee Jaarboeken verschenen, die alle uitverkocht zijn.
Laten we bij de inzet van de social media om een community te ondersteunen dus vooral niet vergeten ook de ‘tradionele’ middelen in te
zetten. Met mate en op maat.
Bijeenkomsten
Voor de presentatie van de Arnhem aan Zee Jaarboeken organiseerden
we release-parties. De plaatselijke horeca verwelkomt zulke bijeenkomsten met warmte en stelt graag ruimte beschikbaar. Reuring via de social
media zorgt voor grote opkomst. En mensen uit het virtuele universum
van Twitter en LinkedIn ontmoeten elkaar ook graag IRL, wat hun online
contacten weer extra verdieping geeft.
Ook de tentoonstelling Made In Arnhem, waarop Marjolein de Groen als
curator voor Arnhem aan Zee de Koepelzaal inrichtte als vluchtleidingscentrum voor creatief Arnhem, bood die IRL-dimensie van de bijeenkomst. Met succes.
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Trends
Toen de telefoon zijn intrede deed in de rijkere huishoudens zorgde dat
onmiddellijk na de hype voor problemen. Wie mag de telefoon bedienen?
De heer des huizes, de gezinsleden, het hoofd van het huispersoneel of
om het even welk lid van de huishouding, ‘upstairs’ of ‘downstairs’? En,
hoe moet je je dan aan de telefoon gedragen? Als in een gewoon tête-atête, of als in een formele setting? In hoeverre zijn de gesprekken privé?
Wat kan de telefoniste allemaal waarnemen en horen en hoe gaat ze
daarmee om? Vragen en twijfels te over.
Vandaag heeft de telefoon in het huishouden de plek gekregen die afgestemd is op zijn bereik. De sociale organisatie rond dit apparaat ligt vast
in geschreven maar vooral ongeschreven regels. Problemen als bij de
introductie van de vaste telefoon kennen we niet meer. En met de
opkomst van het mobiele bellen, sms’en, whatsuppen en skypen gaat de
vaste telefoon binnenkort hoogstwaarschijnlijk ook nog eens zijn plek
verliezen.
Of het nu om de stoomtrein gaat, of om elektrisch licht, telefoon, radio,
fax, e-mail, internet of social media, alle nieuwe vindingen kennen deze
cyclus van verrukking, via angst en strijd om het eigenaarschap, naar
vrijelijk en productief gebruik. Kijk maar eens naar hoe er in jouw bedrijf
met deze vernieuwingen werd omgegaan. En daarop volgt dan telkens
weer de verdringing, door concurrerende middelen en uiteindelijk de
vergetelheid met misschien wel een plek in het museum.
Met deze trendcyclus in ons achterhoofd kijken we nu naar de invloed
van de social media op de communicatie, de marketing, de educatie,
de participatie. Om maar eens een paar terreinen te noemen waar de
impact en – vooral ook – de kansen van de social media bijzonder groot
zijn, of kunnen zijn. Met vooral de glimlach op ons aller gezicht: ooit
zullen die social media ook weer verdrongen worden naar het museum.
Deelname aan die gekke trendcyclus is er niet minder leuk op.
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Communicatie
Social media hebben een ingrijpende invloed op de manier waarop we met
elkaar communiceren. Het aloude zender-ontvangermodel voor de communicatie blijft dan nog wel gelden, maar moet echt aangevuld worden met
een model waarin de participatie en vooral de conversatie een centrale plek
krijgen. Met ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop we als persoon,
functionaris en als organisatie deelnemen aan de communicatie.
De deterministische wetten van weleer gelden niet meer. We mogen
nooit meer zeggen: ‘Als ik maar duidelijk uitdraag waar het mij of ons om
te doen is, komt alles wel goed’. Tenminste, niet als je communicatieprofessional bent. Juist jouw werk verandert ingrijpend. Of je het nu wilt of
niet. Aankoopbeslissingen en andere verbindingen die de omzet en het
draagvlak vergroten, vinden niet meer plaats op grond van wat jij zegt.
Wat anderen zeggen, dat telt.
En hoe je daarop invloed kunt uitoefenen, dat is een geheel nieuwe discipline, met geheel nieuwe wetten. Die van de social media. Lees erover in
dit hoofdstuk. Over hoe de communities dankzij de social media onderworpen zijn aan heel andere drijfveren dan we voorheen dachten: de
drijfveren van de chaostheorie en de complex-dynamische systemen.
Over hoe de website daarin een heel andere functie heeft dan voorheen
en over hoe de nieuwe afdeling Communicatie zou kunnen functioneren.
We zijn allemaal Twitterspreeuwen
Veel systemen die we in de natuur aantreffen, worden ook wel complexdynamische systemen genoemd. Ze zijn erg moeilijk te modelleren, te
voorspellen. Kijk bijvoorbeeld naar het weer, een zwerm spreeuwen, de
loop van een beekje, de vorm van een boom, en naar een buzz op de

sociale netwerken.
In de wiskunde zijn systemen ontdekt die met een zeer klein aantal
regeltjes, zeer complexe figuren en complex-dynamische systemen kunnen beschrijven. Die systemen staan nu bekend onder de noemer ‘chaostheorie’. Met kernbegrippen als orde, attractoren en herhaalbaarheid.
De chaostheorie kan verklaren waarom die ingewikkelde systemen zo
snel van toestand kunnen veranderen en waarom ze zich schijnbaar
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intelligent gedragen. De sleutel is: alle deelnemers hebben maar een
paar regeltjes – bijvoorbeeld ‘kijk naar wat je buurman doet en doe dat
na’ en ‘vlieg niet tegen elkaar aan’ – en die helpen het systeem op gang.
Zo kan een vlucht spreeuwen in één milliseconde van koers veranderen.
En zo kan er in één dag een social-media-buzz ontstaan rond een thema.
Organiseer dat maar eens met van bovenaf opgelegde instructies...
Laten we even stilstaan bij de inspiratiebronnen voor de social media.
Het kan geen kwaad om na te denken over waarin Charles Darwin en de
chaostheoritici verschillen en hoe dat verschil doorwerkt in onze opvattingen over de social media.
Charles Darwin
We weten het. De ontwikkelingsleer van Charles Darwin gaat uit van de
biologische verschijnselen van de veranderlijkheid van de levende wezens,
de erfelijkheid, de overproductie aan nakomelingschap. Vanwege deze
overproductie ontstaat er een strijd om het bestaan. Diegenen die vanwege ongunstige eigenschappen de strijd niet kunnen doorstaan, kunnen
zich niet voortplanten en sterven uit. De beter aangepasten (door mutaties) blijven leven en zetten het ras met deze eigenschappen voort.
Het doelmatige overleeft dus, en het minder aangepaste, ondoelmatige
gaat ten gronde. Evolutie was het toverwoord waarmee men in de
tweede helft van de negentiende eeuw alle raadsels meende te kunnen
oplossen. Het was niet alleen een algemeen principe voor ontwikkeling,
het was ook nog eens een zeer aanschouwelijke voorstelling. Het was
een verklaring in de vorm van een geleidelijke, bijna onmerkbare
ontwikkeling.
Lorentz’ attractor

Complexiteitstheorie, chaostheorie
Natuurlijke systemen, ook wel op te vatten als complex-dynamische
systemen, zijn erg moeilijk te modelleren, dat wil zeggen te voorspellen.
Kijk bijvoorbeeld maar naar het weer, de bewegingen van een complexe
slinger, de vorm van een boom. In de wiskunde zijn er systemen ontdekt
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die met een zeer klein aantal regeltjes, deze zeer complexe dynamiek
kunnen beschrijven.
Een voorbeeld is de Koch-kromme: één simpel regeltje voor een complexe
figuur. Een ander voorbeeld vind je in de Mandelbrot-verzamelingen.
Wanneer je zo’n simpel regeltje combineert met een aantal, willekeurige,
externe invloeden, krijg je een prachtig model voor groei zoals die in de
natuur plaatsvindt. Ze geven een eenvoudige verklaring van zeer complexe natuurlijke vormen, zoals de kustlijnen, groei van bomen, vorm van
bladeren van bijvoorbeeld varens.
Niet alleen voor vormen, ook voor complexe bewegingen bieden zulke
eenvoudige regelsystemen een beschrijving. Bijvoorbeeld de beschrijving
van het Lorenz-waterrad, een beroemd chaotisch systeem. Wanneer je
deze bewegingen op een bepaalde manier codeert in een driedimensionale ruimte, krijg je een regelmatig figuur: een attractor. Wanneer je in
dergelijke systemen de beginvoorwaarden anders kiest, krijg je een
andere attractor.
Orde
De stelling van de theoretici van de complexiteitstheorie [James Gleick,
1987] is dat orde ontstaat op de rand van de chaos in de vorm van attractoren, en dat er maar een beperkt aantal mogelijke attractoren zijn. De
orde ontstaat als gevolg van de eigenschappen die de samenstellende
delen dragen: de toegevoegde orde.
James Gleick

Wiskundigen hanteren het uitgangspunt dat complex-dynamische
systemen drie klassen van gedrag vertonen: vast, periodiek en chaotisch.
Op het overgangsgebied tussen orde en chaos, op dat evenwichtspunt,
bestaat een uitstekend regelmechanismen (klein invoersignaal: grote
veranderingen). Bijvoorbeeld de celmembranen in ons lichaam die vrijwel tussen vaste en vloeibare toestand zitten: een kleine verandering
daar heeft grote, vaak nuttige gevolgen.
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Vergelijking
De darwinistische evolutieleer geeft geen verklaring voor sprongen in de
ontwikkeling, de relatief korte tijd waarin selectie en adaptatie plaatsvindt, en voor functieloze vormen. Onder de evolutiegedachte van
Darwin zijn alle vormen in principe mogelijk.
Onder de complexiteitstheorie zijn alleen die vormen mogelijk die een
attractor vormen: bepaalde vormen zijn vanwege de ordenende principes
van de samenstellende delen onmogelijk. In het veld van de morfologische mogelijkheden zijn slechts enkele attractoren, toestanden waarin
het complex-dynamische systeem uiteindelijk terechtkomt.
De link van de chaostheorie met de social media is snel gelegd. Vooral als
je waarneemt dat de netwerken van de social media best grillig kunnen
zijn, maar zich ook in enkele vaak herkenbare toestanden kunnen
bevinden...
Epidemiologie
De waarde van een netwerk gelijk is aan het kwadraat van het aantal
knopen (n). Preciezer: het aantal verbindingen in een netwerk, dat is
n(n - 1), ofwel n2 - n. Metcalfe leidt dit oorspronkelijk af uit een netwerk
van apparaten die alle met elkaar verbonden zijn.
Voor een sociaal netwerk geldt een waarde die in de praktijk lager is.
Immers, niet alle knopen zijn met elkaar verbonden. De waarde van
Metcalfe is de potentiële waarde en niet de werkelijke waarde. Die kan
niettemin flink oplopen, maar die is in de praktijk niet exponentieel.
Een betere inschatting van de waarde van een sociaal netwerk kun je dus
maken door het aantal verbindingen te tellen en daar de kosten af te
trekken van alle knopen bij elkaar. Dus, het aantal links minus het aantal
deelnemers. Maar het gaat nog verder...
Echt interessant wordt het wanneer je de plaats in het netwerk ook nog
meetelt. Sommige knopen hebben een centrale plek, andere zitten aan
de rand. Die centrale knopen hebben meer bereik en zijn voor het verspreiden van bijvoorbeeld een buzz van aanzienlijke waarde. Kijk maar
eens wat Nicholas Christakis op TED vertelt over epidemieën in sociale
netwerken [Nicholas Christakis, 2010].
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Het nieuwe communicatielandschap
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We komen van ver, met het communicatiemodel van vandaag. De Grieken
legden de grondslag met hun retorica. Rond de jaren zestig werd de communicatie democratisch en écht egocentrisch. Inspraak zorgde toen voor
de nodige opschudding in de burelen van beleidsmakers en hun communicatieprofessionals. Inmiddels zijn we in de Netwerktijd aanbeland.
Voor sommigen nog steeds een onbemerkte, maar een niettemin fundamentele wijziging van het communicatiemodel. Internet is daarbij de
cruciale katalysator. Sleutelwoorden: conversatie, communities, en het
verdwijnen van de ‘zender’.
Van zenden naar dialoog
Bedrijven slagen er steeds minder in te communiceren met de opdrachtgevers, de klanten. De opdrachtgevers, de klanten, communiceren met de
bedrijven. Bedrijven moeten het gesprek dat de klanten met hen aanknopen faciliteren.
Dat is een belangrijke vaststelling van Steven Van Belleghem in zijn boek
‘De Conversation manager’ [Steven van Belleghem, 2010]. De rollen worden omgedraaid. Zenden moet conversatie worden.
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Klanten maken hun keuze eigenstandig, op grond van hun eigen onderzoek, en op grond van wat anderen vertellen over de diensten en producten van bedrijven. Online reputatie en persoonlijke aanbevelingen spelen
daarbij een centrale rol.
Social media nemen de rol over van reclame en pr, begrippen die vragen
om een nieuwe lading in een wereld waarin het web zo’n factor van
belang is. De klant centraal stellen, krijgt nu een heel erg letterlijke
betekenis.
Zender-ondervangermodel
We weten het allemaal. Organisaties communiceerden van oorsprong
allemaal met het zender-ontvangermodel. De boodschap moest klaar en
duidelijk naar de ontvanger. Dan kwam alles goed. Als je het goed deed,
tenminste. Communicatiegeleerden konden je uitleggen hoe je dat
moest doen.
Toen gingen de ontvangers terugpraten. De participatie was begonnen.
Eerst via telefoon, toen via mail. Later via alle reactiemogelijkheden die
de organisaties aanboden: van commentaren tot polls. Dat stelde aanvullende eisen aan de organisaties. De back-office moest bemand worden.
Met mensen die de reacties op konden vangen en ervoor konden zorgen
dat ze beantwoord werden. Best even wennen. Maar ook een kans.
Ondertussen bleven de voorwaarden voor duidelijk zenden onverkort van
belang. De boodschap moest misschien nog wel duidelijker dan voorheen. Om te voorkomen dat de organisatie overspoeld werd met onnodige vragen en reacties, die voorkomen hadden kunnen worden…
Nu zijn we in het tijdperk van de conversatie aanbeland. Organisatie
mogen blij zijn als zij betrokken (kunnen en mogen) worden in de conversatie die zich rond hun boodschappen afspeelt. Meedoen in die conversatie is een voorrecht geworden. En de conversatie in het voordeel van de
organisatie beïnvloeden, dat is een kunst geworden: authentiek zijn is
daarbij het sleutelwoord.
Blijft staan dat de boodschap zo scherp moet zijn dat ze ontvangers prikkelt, en dat de backoffice gereed moet staan om de participatie te faciliteren. De uitdaging nu is: de conversatie inhoudelijk zinvol te voeden.
Social media zijn daarbij het smeermiddel, maar ook de traditionele midWe Zijn Allemaal Twitterspreeuwen / Trends
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delen als bijeenkomst, flyer, website… De mindset van de inhoudelijk verantwoordelijken is nu cruciaal: kunnen en willen zij delen? Het is de
nieuwe competentie.
Het goede van alle periodes
Het communicatiemodel van de Netwerktijd omvat al het goede van de
verleden periodes. De Griekse retorica voor boodschappen die bewegen,
en de psychologie van de gespreksregels uit de democratische periode.
Voor zover deze zijn in te passen in wat de Netwerktijd van de deelnemers aan de conversatie vraagt, natuurlijk.
Maar vooral bevat het nieuwe communicatiemodel de kennis uit de
epidemiologie en de chaostheorie, die verklaringen biedt voor het complex-dynamische communicatiesysteem van de huidige tijd.
Kenmerken:
het verdwijnen van de ‘zender’ als centrum van de communicatie,
het lokale bereik van de communicatie- en gedragsregels,
de bijna onvoorspelbare dynamiek van het netwerk en de conversatie.

Vijf voorwaarden
Er zijn op zijn minst vijf voorwaarden voor succesvolle communicatie in
de huidige Netwerktijd:
1 Deel wat je lief is en schakel de eigen ‘zender’ uit.

2 Zet het ‘ik’ niet op de eerste plaats in de communicatie.
3 Voer een gesprek in plaats van een monoloog.

4 Volg geestverwanten, opdat geestverwanten jou volgen.

5 Probeer de spreeuwen te begrijpen in hun gezamenlijke vlucht.

De website: van monoliet naar bouwsteen
Zenden wordt steeds minder belangrijk. Conversatie daar gaat het om.
Daarmee verandert ook de rol van de website. Was de website voorheen
de plek om het eigen aanbod te presenteren, de interactie aan te gaan
en – in enkele gevallen – plek te bieden voor een online community. Nu
vinden de sociale functies veel beter hun plek bij de social media
websites.
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Foto’s en filmpjes
Om foto’s en filmpjes te delen hoeft een corporate website geen eigen
serverruimte meer te reserveren. Flickr en YouTube, bijvoorbeeld, vervullen die functie met graagte. En ook de interactie en de conversatie rond
deze media vindt voor een goed deel op, bijvoorbeeld, Flickr en Youtube
plaats.
Zeker nu bedrijven en organisaties corporate groepen en pagina’s kunnen aanmaken op deze social media, staan zij die functionaliteit graag af.
Dat kost minder en het is ook nog eens goed geregeld. Op de eigen website vinden we alleen nog maar de ‘aankeilers’ en de links voor deze foto’s
en de filmpjes.
Interactie en conversatie
Waar de vooroplopende website voorheen plek bood voor reacties,
gesprekken en communities, bieden de social media hiervoor nu ruimschoots mogelijkheden. Voorheen waren daar veelal relatief grote kosten
mee gemoeid voor het eigen forum, de eigen comments-module en de
eigen community-module, op de eigen website.
Nu maken bedrijven en organisaties met veel gemak en tegen weinig
kosten bijvoorbeeld een LinkedIn-groep aan, of een Facebookbedrijfspagina, een Facebook-secret group, of een Google+bedrijfspagina. Dat kost minder en het is ook nog eens goed geregeld.
Einde van de centrale plek
De website verliest dus zijn centrale plek in het corporate communicatiemodel. Enerzijds omdat het communicatielandschap grondig gewijzigd
is en vele nieuwe functies herbergt. Anderzijds omdat al deze nieuwe
functies niet meer een plek op de website hoeven te vinden. Dat is niet
alleen goedkoper, maar ook beter geregeld.
De website heeft zich dus ontwikkeld van monoliet tot bouwsteen in het
sociale netwerk. Gaat dat ook op voor jouw website?
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Heeft de afdeling Communicatie toekomst?
De afdeling communicatie krijgt door de social media een nieuwe
opdracht: het managen van de conversatie via de social media. Velen
merken op dat zij het nu al druk genoeg hebben met hun dagdagelijkse
taken: advies en uitvoering van de corporate communicatiestrategie.
“Geen tijd voor social media”, is een veelgehoorde opmerking. De opluchting – en voor sommigen het schrikbeeld – is dat zij een groot deel van
het oude werk los moeten laten. Om zich mede te kunnen wijden aan
hun vernieuwde taak: conversatiemanagement.
Het aloude zenden
“Ik wil me er eerst in verdiepen”, is een andere vaak gehoorde weerlegging van communicatiespecialisten. Zij doen hun best om te begrijpen
welke ingrijpende omwenteling plaatsgrijpt op hun vakgebied. Ze maken
een Twitter-account aan, en een Facebook-account. En gaan vervolgens
door met het aloude zenden, hun stiel.
Socialmediavaardig
Wie een Twitter-account heeft, is daarmee nog niet socialmediavaardig.
Kijk maar eens naar die makelaar die vijf keer daags zijn woningaanbod
twittert… (Ook met Twitter kun je nog heel goed zenden.) Maar of die
makelaar veel volgers – en klanten – verzamelt, is een tweede.
Word of mouth
Het oude monopolie van de afdeling communicatie op de traditionele
interne en externe communicatie verbrokkelt. Omdat de traditionele
middelen er steeds vaker minder toe doen. Denk aan de nieuwsbrief, de
website, de brochures, maar ook aan het advies over toepassing van deze
middelen. Word of mouth (de persoonlijke aanbeveling) weegt aantoonbaar vele malen zwaarder.
Stapelen
Natuurlijk moeten we al het goede niet loslaten ten gunste van het
nieuwe. De traditionele middelen blijven nodig. Maar het kan gerust
minder: minder papier, minder zendergerichte uitingen en middelen. Om
de overgebleven ruimte en tijd te benutten voor het managen van de
social media. Stapelen dus.
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Niet zelf doen
Wil de afdeling communicatie mee, dan zullen ze zich voor de social
media een nieuwe, aanvullende rol moeten aanmeten: die van monitor,
adviseur en begeleider. Niet zelf de uitvoering doen. Dat werkt niet.
Want, het delen en de conversatie moeten ‘in de lijn’ plaatsvinden. Door
de medewerkers die het dichtst op de inhoud staan.
De afdeling communicatie moet ervoor zorgen dat de mensen ‘in de lijn’
de social media effectief en efficiënt kunnen gebruiken. Dat vraagt om
een visie, een strategie en om middelen. Maar ook om een luisterend oor,
naar wat er speelt in de markt en bij het publiek.
Impact op het functiebouwwerk
Interactiviteit zorgt voor betere contacten met klanten en belanghebbenden. Het kan de band van een bedrijf of organisatie met de doelgroep
verbeteren. Dat staat inmiddels vast. Maar, dat mensen kunnen reageren
via mail of telefoon vraagt om bemanning van de zogenaamde backoffice. Iemand moet de mailtjes en de telefoontjes opvangen, doorgeleiden en beantwoorden.
In het functiebouwwerk van organisaties die interactiviteit stimuleren,
is daarvoor inmiddels ruimte gemaakt. Als het goed is tenminste.
Nu duidelijk is dat de conversatie tussen de klanten en de belanghebbenden – bijvoorbeeld via de social media – een factor van belang is, moet
hiervoor ook werkkracht gereserveerd worden in het functiebouwwerk.
Het takenpakket van bijvoorbeeld een beleidsambtenaar of een inhoudelijk deskundige wordt uitgebreid.
Luisteren naar wat er speelt in de conversatie rond thema’s die jouw
organisatie aangaan (online reputatiemanagement) en slim reageren op
relevante ontwikkelingen in die conversatie. En, bijdragen leveren aan die
conversatie. Bijvoorbeeld als je een artikel hebt afgerond of een project
bent gestart. Allemaal taken die niet in de standaard functieomschrijving staan, maar die er wel in horen.
Een forse opdracht voor de hrm-experts die het nieuwe functiebouwwerk maken, en voor de direct betrokken medewerkers zelf...

We Zijn Allemaal Twitterspreeuwen / Trends

19

Marketing
Social media zijn zo krachtig dat ze ook de marketing en haar wetten
beïnvloeden. De nieuwe economie heeft haar intrede gedaan. En met
succes. De wet van de grote getallen en de kleine opbrengst per eenheid
heeft zijn kracht bewezen. De reikwijdte van de sociale netwerken geeft
marketing een volledig nieuwe opdracht. Met grote gevolgen voor de
traditionele marketeers.
Schaduwkant van deze ontwikkeling is het gevaar dat social media synoniem worden voor marketing. Dat de persoonlijke en betrokken communicatie via de social media verdacht wordt. Juist vanwege het succes van
marketing via de social media. Dat betekent dat marketeers goed moeten blijven nadenken over de langetermijneffecten als ze op de korte termijn succes hebben dankzij de social media.
Lees erover in dit hoofdstuk. En bepaal zelf hoe je als marketeer authentiek kunt blijven, terwijl je successen boekt dankzij de nieuwe economie
die de social media presenteren.
De nieuwe economie
Jan Bommerez, specialist in transformatieprocessen, vertelt op de
Energiedag van de MKB Krachtcentrale op 30 november 2010, over los
laten en hoe onze hersenen ons daarbij belemmeren.
Enkele van zijn typerende uitspraken. “Het probleem is niet om nieuwe
ideeën te krijgen, maar om de oude los te laten. Als je alleen met je hersenen kijkt, zie je alleen maar problemen. Want daarvoor zijn ze ingericht: als
probleemoplossend overlevingsinstrument dat afwijkingen kan opsporen.
Je kunt de wereld niet veranderen, maar je focus wel. De wereld is vervelend voor vervelende mensen en boeiend voor boeiende mensen.”
Chaostheorie
Bommerez stelt terecht dat we nu in de periode zitten die volgt op het
informatietijdperk. De tijd waarin conversatie en communities de uitgangspunten zijn. Een community is een groep met een ziel, een levend
ecosysteem. En deze systemen zijn onderworpen aan de dynamiek van
de chaostheorie. Ze ontwikkelen zich niet geleidelijk, maar met sprongen,
van attractor naar attractor.
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Nieuwe wetten
Daarom gelden in deze nieuwe tijd nieuwe wetten, ook voor de marketing en de communicatie. Dus niet een marktonderzoek doen, een spel
ontwerpen dat daarop is afgestemd, een prijs bepalen en de verkoop
starten. Nee, een spel ontwerpen, dat gratis beschikbaar stellen en propageren via de social media netwerken. En dan – als er 450.000 spelers
zijn – een betaalde upgrade online aanbieden...
Wat zijn sociale netwerken waard?
Robert Metcalfe is de oprichter van 3COM en uitvinder van het ethernet
protocol. De zogenaamde wet van Metcalfe zegt dat de waarde van een
netwerk bij benadering gelijk is aan het kwadraat van het aantal deel
nemers (n). Exponentieel dus: n2.
Als het netwerk waar je deel van uitmaakt groeit, groeit niet alleen de
waarde van dat netwerk, maar ook de waarde van jouw eigen knoop in
dat netwerk. Als je goed verbonden bent, tenminste.
Er is voor ieder netwerk dus een punt waarop de kosten per knoop (k)
niet meer opwegen tegen de waarde van het netwerk. Wiskundig: de
kosten per knoop vormen een lineaire functie (k*n), terwijl de waarde van
het netwerk exponentieel is (n2). Daar ligt het voordeel.
Je kunt voor ieder netwerk uitrekenen hoe groot het moet zijn om de
overhead – de kosten per knoop – te dekken. Zo komt Facebook aan zijn
handelswaarde. Maar zo kun je ook een indicatie geven van wat de
opbrengst is van het opzetten van en de deelname aan een netwerk.
Sharen zorgt voor omzet
Brian Solis, voorloper in nieuwe media en schrijver van de aanrader
‘The End of Business as Usual’, stelt het heel eenvoudig: ‘shares drive
sales’, delen via de social media zorgt voor meer verkoop.
Daarmee staan de social media definitief op de kaart als middelen om
niet alleen te vermenigvuldigen maar vooral ook als nieuwe, effectieve
marketingtools.
Brian Solis laat de kracht zien van Twitter en blogs voor klantenservice,
productinnovatie en betrokkenheid van (potentiële) klanten. Het delen
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van koopervaringen door klanten ziet hij als een belangrijke drijvende
marketingkracht.
De infrastructuur van de social media en specifieke, doelgericht apps maken
het mogelijk. Het blijft echter aan de producent en dienstverlener om een
betekenisvolle relatie met zijn klant of opdrachtgever op te bouwen.
Acht redenen waarom mensen betalen voor content
Kevin Kelly van Wired magazine schreef een artikel [Kevin Kelly, 2008]
over de samenhang van gratis content op het web met content waarvoor
mensen willen betalen. Via de social media geven we veel weg. En dat is
goed. Content is voor iedereen bereikbaar, gratis. Wie iets op deze manier
deelt, doet dat om vertrouwen te creëren, aandacht te krijgen voor een
onderwerp of een website, jezelf of jouw bedrijf te profileren…
Maar wat blijft er dan nog over om zaken mee te doen? Kevin Kelly
noemt acht redenen waarom mensen graag iets betalen.
1  Ik wil het direct

Niet alles is onmiddellijk beschikbaar, en zeker niet als het een specialistisch onderwerp betreft. Mensen betalen graag een klein bedrag
voor onmiddellijk beschikbare content.

2  Ik wil het op mij toegesneden

Niet alles wat gratis beschikbaar is, is op maat gesneden voor de ontvanger. Mensen betalen graag iets voor content die precies aansluit
op hun specifieke vraag.

3  Ik wil het met een handleiding

Niet alles wat gratis is, is meteen te gebruiken. De handleiding kost
soms een klein bedrag en verschaft toegang tot nuttig gebruik.
Daarvoor betalen mensen graag iets.

4  Ik wil het met een waarborg

Veel content – en met name software – is gratis beschikbaar, inclusief
vaak illegale sleutels. Mensen betalen graag iets voor content met
een echte sleutel en een waarborg van kwaliteit.
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5  Ik wil dat het voor mij bewaard wordt

Als je content deelt en opslaat op het internet – bijvoorbeeld foto’s
of filmpjes – wil je er zeker van zijn dat je er altijd bij kunt en dat het
bewaard wordt. Mensen betalen daar graag iets voor.

6  Ik wil het vast kunnen houden

Digitaal kun je niet vasthouden. Op het scherm ziet het er goed uit.
Maar als je een uitdraai wilt of een cd, dan moet het ook van goede
kwaliteit zijn. Daarvoor betalen mensen graag iets.

7  Ik wil de eigenaar belonen

Waardevolle, gratis content vraagt om waardering en krijgt die ook.
Mensen willen de eigenaar graag ondersteunen met een klein bedrag,
ook om contact te kunnen leggen met de eigenaar en zijn volgers.

8  Ik wil het gemakkelijk kunnen vinden

Gratis content verdwijnt in de grote hoop van gratis content. Betaalde
content is gemakkelijker te vinden en te evalueren. Omdat de prijs
iets belooft. Daarvoor hebben mensen graag iets over.

Social media straks exclusief voor marketeers?
Marketing moet via de social media. Joseph Jaffe, een voorloper op dit
gebied, beschrijft in zijn boek ‘Join the Conversation’ [Joseph Jaffe, 2007]
hoe de traditionele marketing anders moet. De traditionele vier P’s
maken plaats voor de zes C’s: Consument, Content, Context,
Customisation, Community, Commercie en Conversatie. Jaffe geeft vijf
manieren om nieuwe marketing te bedrijven, met de social media als
belangrijke instrumenten en de conversatie als centraal begrip: Luisteren,
Antwoorden, Meedoen, Katalyseren en Opstarten.
Deze nieuwe marketing volgt precies de systematiek en de kracht van de
social media. De social media dreigen daarmee in handen te vallen van
marketeers. Wat zijn de gevolgen?
Jaffe is niet de enige die de social media die plek geeft. Vele volgers met
hem, en niet alleen in de marketingwereld. Ook overheden en organisaties zien hun kansen en leren die te grijpen. Hoe elastisch zijn de social
media? Hoeveel ruimte zullen de social media nog overhouden voor dat
waarvoor ze aanvankelijk ontstonden: de vrije, belangeloze conversatie
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en binding? Vinden de oorspronkelijke gebruikers van de social media –
de gewone mensen – de inbreng van die marketeers wel leuk? Voelen zij
zich verdrongen? Is er genoeg plaats voor iedereen?

Of ziet het ernaar uit dat de nieuwe marketeers en pr-specialisten de
oorspronkelijke gebruikers van de social media gaan verdrijven naar
nieuwe gronden? Misschien is dat al gaande, onzichtbaar voor de ‘commerciële kapers’… Misschien verlaten de gebruikers van het eerste uur de
oude social media wel voor iets radicaal anders, nieuws.
Buy.ology of gezond verstand?
In het boek Buy.ology beschrijft Martin Lindstrom [Martin Lindstrom,
2009] hoe onze hersenen reageren op logo’s van bekende merken. Hij
laat zien dat ‘neuromarketing’ een manier is om erachter te komen wat
mensen wensen.
Hij stelt dat ongeveer 90% van het koopgedrag zich op onbewust niveau
afspeelt. En hij geeft marktonderzoekers een instrument waarmee ze nu
eindelijk echt kunnen meten welke marketingstrategie en welke advertenties werken. Via MRI-scans.
Zijn onderzoek bestond uit een groots opgezet driejarig experiment met
2000 vrijwilligers. Allen kregen zij logo’s, advertenties, merken et cetera
te zien terwijl hun hersenactiviteit in kaart werd gebracht. Vragen over
hun voorkeuren completeerden het onderzoek.
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Gelukkig hebben mensen ook nog een vrije wil en gezond verstand, die
gewoon werken in weerwil van de onbewuste impulsen en neurologische responsen. Dat is wat ons tot mensen maakt. Gelukkig kunnen we
ook nog gewoon gebruikmaken van ons gezond verstand en traditionele
onderzoeksmethoden om achter de merkvoorkeuren van mensen te
komen.

Vast staat wel dat merken, logo’s en campagnes nog steeds een rol van
belang spelen, bewust of onbewust...
Framen, ga niet te ver
Framing is heel gebruikelijk in de communicatie, en vooral heel populair
in de politiek en de reclame. Met framing plaats je een denkraam rond je
boodschap. Een voorbeeld: milieubewust handelen propageren met als
doel de filekilometers terug te brengen. Dus niet: “voorkom files, neem
het ov”. Maar: “spaar het milieu, neem het ov”.
Een heel effectieve en vaak ook acceptabele manier om mensen te overtuigen. Ook bij de inzet van social media is framing heel nuttig. Een community rond een persoon of een bedrijf zal immers minder snel op stoom
komen dan een community rond een thema waaraan het bedrijf of de
persoon zich verbindt.
Voorwaarde is wel dat er ‘oprecht’ geframed wordt: op zo’n wijze dat
mensen zich niet gemanipuleerd voelen. En dat gaat wel eens mis...
Samen framen is ok
Wanneer meerdere partijen in het frame geloven en dit ook samen uitdragen, is er meestal niets aan de hand. Wie kan er nu tegen, bijvoorWe Zijn Allemaal Twitterspreeuwen / Trends
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beeld, rijden op schone brandstoffen zijn? Zeker als meerdere partijen er
vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage aan leveren. Dan wordt samenwerken een bloem!
Solistisch framen: riskant
Nee, het gaat mis als er maar één aap uit de mouw komt. Met name
wanneer één partij heel nadrukkelijk een maatschappelijk thema confiskeert (met een frame), om daarmee – via een gekunstelde omweg – de
eigen verkoop op te stuwen. Zoals Fiat dat doet met ‘Rijden op Groen
Gas’: www.rijgroengas.nl.
Mensen hebben dat snel door. En dan keert het denkraam zich tegen de
afzender.

Educatie
Social media maken bijna alles beschikbaar voor allen. Dat is een krachtige eigenschap, ook voor diegenen die het delen van kennis als hun
beroep hebben: docenten en educatieve uitgevers. Het adagium ‘Als je
kunt delen, dan kun je ook vermenigvuldigen’ is bij uitstek van toepassing op de educatieve sector, maar ook op de social media.
‘The wisdom of the crowds’ is onder deze nieuwe randvoorwaarden
echter nog niet gewaarborgd. Op het internet is veel, zo niet alles te
vinden over welk onderwerp dan ook. Maar of daarmee ook de didactisch
en pedagogisch verantwoorde en onderbouwde leerlijn gegeven is, dat is
nog maar de vraag. Gelukkig kunnen de social media ook een cruciale rol
spelen bij het borgen van juist die kwaliteit.
Lees in dit hoofdstuk over hoe de toekomst van het leerboek eruit zou
kunnen zien, met de inzet van de social media.
Verdwijnt het leerboek?
Ja, het leerboek dreigt te verdwijnen. De elektronische leeromgeving en
de initiatieven van gedreven docenten en kennisorganisaties (kennisnet,
digischool, wikiwijs et cetera) zorgen ervoor dat het aanbod van leerstof
voor primair en voortgezet onderwijs enorm is.
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Dat aanbod is ook zeer divers en vaak zeer uiteenlopend van kwaliteit.
Bovendien is de ordening telkens weer verschillend. Je moet maar net
vinden wat bij jou past...
Uitgevers van lesmethodes zien hun rol veranderen. Waar zij vroeger
gewaarmerkte content en didactiek verkochten in de vorm van een
lesmethode, verplaatst de content zich naar de elektronische leer
omgeving en naar het web, waar het veelal vervliegt.
Wat blijft, is hun waarmerk: een methode van hoge kwaliteit en een
redactionele rol als het gaat om het ‘certificeren’ van didactisch verantwoorde content.
Social media: van toverwoord naar didactisch middel
De Franse onderwijzer Célestin Freinet (1896-1966) introduceerde de drukpers als centraal middel in de pedagogiek en de didactiek. Het communicatiemiddel bij uitstek waarmee de leerlingen met anderen contact legden,
vastlegden en uitlegden wat ze leerden. Ongemotiveerde kinderen werden
leergierig en actief. Hun cognitieve, affectieve en emotionele ontwikkeling
kreeg een kader waarbinnen het aanbod van school een logische plek
kreeg. De drukpers werd de motor voor betekenisvol onderwijs.
Célestin Freinet

Dat Freinet in de Tweede Wereldoorlog als gevaar van links in een gevangenkamp werd geïnterneerd doet niets af aan de kracht van zijn ideeën.
Het maakt ze misschien wel veel sterker: hij was zijn tijd ver vooruit en
werd navenant behandeld. Hij inspireerde niettemin talloze scholen, ook
in Nederland, om zijn methodiek te volgen. En met succes. De leerstof
ging opeens functioneren in een sociale context. Het werd ineens duidelijk waarom het nodig was duidelijk uit te leggen wat je deed op school:
de anderen – ver weg – moesten je immers begrijpen, via de drukpers.
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Hetzelfde ligt nu op onze deurmat met de social media. Net zoals de
drukpers destijds het middel bij uitstek was om de complete ontwikkeling van het kind te stimuleren, zijn de social media nu hét middel om
hetzelfde te doen. Niet meer en niet minder. De ELO – de elektronische
leeromgeving die het antwoord vormt op de digitalisering van het
onderwijs – bestrijkt slechts een zeer klein deel van dit spectrum van
de ontwikkeling als zij de leerstof toegankelijk en verwerkbaar maakt.
Juist de sociale media lenen zich uitstekend voor de ontwikkeling over
het gehele spectrum (cognitief, affectief en sociaal), met deelname van
alle deelnemers aan het onderwijs: leerlingen, ouders, leerkrachten –
zowel bij het stimuleren van de onderlinge betrokkenheid binnen deze
groepen, als bij de betrokkenheid tussen deze groepen deelnemers. Het
wordt tijd dat educatieve uitgevers en hun toeleveranciers – nu het leerboek verdrongen lijkt te gaan worden door de ELO – hun rol in dit krachtenveld nemen.
Een prachtige uitdaging, waarbij vele nieuwe en krachtige mogelijk
heden zich presenteren. En daarbij hoeft het leerboek niet eens te
verdwijnen: het kan aanvullend een gids worden voor al die nieuwe
mogelijkheden die zich aandienen…
Social media: kans voor het leerboek
Docenten en leerlingen kunnen bijna alle content voor hun lessen vrij op
het internet vinden. Er is zo ontzettend veel les- en leermateriaal gratis
beschikbaar dat het aloude leerboek niet meer nodig lijkt. Daarmee
wordt het hart uit het leerboek geslagen.
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Onderzoek van het SLO toont aan dat er vier trends zijn:
 Leerboeken worden in de klas vaak aangevuld met eigen of gevonden
leermiddelen.
Docenten gaan vrije(r) om met de leerboeken.
Docenten vinden bruikbaarheid belangrijker dan kwaliteit.
Docenten delen hun eigen leermiddelen.

Kwaliteit niet gegarandeerd
Maar, het vinden van lesmateriaal is nog niet hetzelfde als het aanbieden
van een goed gestructureerde leerlijn volgens een beproefde methode.
Daarvoor is didactische kennis nodig en het denkwerk waarin de educatieve uitgevers hebben geïnvesteerd.
Bovendien, leerlingen weten de weg op internet vaak beter dan de
docenten, of milder geformuleerd: niet alle docenten zijn even goed thuis
op het internet. Kortom, de kwaliteit is niet altijd gegarandeerd.
Kans voor uitgevers
De kans voor uitgevers van leerboeken is dat zij ook op het internet een
plek verwerven. Met deels vrije content, waaraan hun eigen kwaliteitswaarmerk hangt. Zodat docenten en leerlingen bij hun zoektocht op
internet ondersteund worden om content te vinden van de aloude
kwaliteit.
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Social media leerboeken
Het leerboek krijgt daarin een nieuwe aanvullende functie: die zoektocht
structureren en vooral gemakkelijk maken. Social media spelen daarbij
een belangrijke rol.
 Ze ondersteunen het leren in al zijn vormen.
 Ze maken leerstof toegankelijk en delen deze.
 Leren wordt aantrekkelijk en dynamisch.
 De betrokkenheid en de concentratie worden groter.
 Ze ondersteunen de individuele en sociale ontwikkeling.

Dus
Educatieve uitgeverijen moeten hun content slim inbrengen in de grote
stroom van beschikbaar materiaal, op zo’n manier dat mensen het waarmerk ervan gaan (h)erkennen.
Daar ligt de nieuwe marktwaarde. Mensen willen best betalen voor
gedegen leerboeken die flexibel en met hulp van de social media leerstof
beschikbaar maken.
Mobile learning en social media
Mobile learning is leren met mobieltjes. Om het maar eens eenvoudig
te stellen. Mobile learning is overal leren, niet alleen maar op die ene
plek van het klassenlokaal. Maar ook samen leren en samen werken, met
studievrienden en collega’s.
Social learning is leren door met elkaar uit te wisselen en te delen. In real
live, maar ook via Facebook, Twitter, LinkedIn. En via blogs en online
discussiekanalen.
Mobile learning en social learning zijn dus prima partners, niet waar?
Kijk maar eens wat de mensen van Bottomline Performance over de
verbintenis van van social media en mobile learning zeggen op
www.bottomlineperformance.com.
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Publieksparticipatie
De publieksparticipatie heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Van
inspraak op plannen en besluiten die vaak al helemaal klaar waren, zonder dat daarbij de meedenkkracht van burgers, bedrijven en belangenorganisaties benut werd. Naar de vernieuwde inspraak, waarin juist die
meedenkkracht benut wordt om de plannen en besluiten te verrijken en
meer draagkracht te geven.
Social media kunnen in die vernieuwde publieksparticipatie een cruciale
rol spelen. Overheden, bestuurders en ambtenaren kunnen de meedenkkracht van het publiek heel gemakkelijk aantappen als zij daarvoor (ook)
de social media inzetten. Dat leidt tot breder gedragen plannen en
besluiten, omdat ze verrijkt zijn met de inbreng van alle belanghebbenden, waar dat mogelijk is. En dat leidt tot meer begrip voor besluiten die
‘onvermijdelijk’ zijn.
Lees in dit hoofdstuk over de kansen die social media kunnen bieden bij
dit proces dat zo geëigend lijkt voor juist die social media.
Van inspraak naar participatie met social media
Wat speelt er in een gebied? Wat is de verbondenheid van mensen, organisaties en bedrijven met dat gebied? Wat is hun historische verbinding
met het gebied? Waar liggen de gevoeligheden en hoe denken zij hierover? Hoe zien ze de toekomst van het gebied? Hoe zou het gebied zich
in de toekomst kunnen ontwikkelen? Allemaal vragen die van belang zijn
als er ruimtelijk-economisch beleid en ruimtelijk-economische ingrepen
voor het gebied in de maak zijn. Vragen die via de social media beantwoord zouden kunnen worden.
Hoe maak je deze kennis beschikbaar en hoe krijgt deze mogelijk een
plek in de plan- en beleidsvorming? Social media kunnen zorgen voor
verrijking van de aanpak voor het totstandbrengen van maatschappelijk
gedragen plannen.
Met social media kun je de ‘ziel’ van een gebied blootleggen, en ideeën
en sleutelinformatie te verzamelen die de planvorming kan verrijken en
daarmee het draagvlak voor de ingrepen kan vergroten. Mensen en organisaties in het gebied zijn de bron van informatie die wezenlijk is voor de
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planvorming en voor het succes van de beoogde ruimtelijk-economische
operatie.

De traditionele aanpak
De traditionele aanpak van de publieksparticipatie, hoe goed deze –
inmiddels vernieuwde – aanpak ook afgestemd is op de betrokken burgers, belangenorganisaties en bedrijven, mobiliseert de meedenkkracht
vaak pas vanaf het moment dat de plannen vorm moeten krijgen of al
vorm hebben gekregen.
Dat betekent dat de beleids- en planvorming in veel gevallen niet
gebaseerd zijn op de kennis van de ‘echte ziel’ van het gebied, de vaak
goedbedoelde en diepgaande deskresearch van planologen, project
ontwikkelaars en architecten ten spijt. Hierdoor ontstaan er bij de
publieksparticipatie (voorheen ‘inspraak’) meer obstakels voor een maatschappelijk gedragen besluit of plan dan noodzakelijk is. Met andere
woorden: er zijn nog kansen.
Breng eerst de ziel van het gebied in beeld
Een belangrijke succesfactor voor een succesvol plan is de wijze waarop
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de planvorming
en de besluitvorming betrokken worden. Onderzoek door het Centrum
Publieksparticipatie, dat verantwoordelijk was voor de vernieuwing van
de inspraak, heeft aangetoond dat een goed samenspel tussen bestuurders, ambtenaren en publiek bij ruimtelijk-economische plannen leidt tot
betere besluiten en plannen.
We Zijn Allemaal Twitterspreeuwen / Tips

32

De vernieuwde inspraak – publieksparticipatie – introduceert het begrip
‘meedenkkracht’. Hierbij worden burgers, bedrijven en belangenorganisaties bevraagd over hun visie op het gebied in het kader van het ruimtelijk-economische probleem. Deze vraagstelling is dus niet open en niet
vrijblijvend, maar wordt gestuurd door de probleemstelling.

infographic: LaVerbe

De uitdagende stelling hier is dat we deze aanpak goed kunnen uitbreiden met participatie via de social media. Daarmee komen de actoren in
het gebied aan het woord over hun visie op de ziel van het gebied.
Burgers, bedrijven en belangenorganisaties kunnen vrijblijvend hun visie
op de ziel van het gebied delen en er met elkaar over spreken.
Met deze informatie kunnen beleidsmakers, planologen, projectontwikkelaars en architecten hun voorstellen ‘bezielen’, verrijken met authentieke informatie en ideeën over het betreffende gebied. Deze nieuwe
werkwijze – met gebruikmaking van social media – legt de ziel van het
gebied bloot en zorgt voor verrijking van en draagvlak voor de plannen.
Een rijker plan, een beter proces
Het plan sluit dan beter aan bij de ziel van het gebied, de alternatieven
kunnen beter worden afgewogen en het besluitvormingsproces verloopt
dan meer gestroomlijnd. Het publiek ziet zijn eigen inbreng terug, snapt
beter waarom afwegingen zijn gemaakt, heeft er meer begrip voor en
wordt serieus genomen. Met als bijkomend effect: een kortere doorlooptijd. (Dit betekent overigens niet dat alle betrokkenen tevreden zullen
zijn; dat is een blijvend kenmerk van veranderingen.)
Nu de praktijk nog…
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Social media voor echte publieksparticipatie
Overheden zijn van oudsher gewend om te zenden: het publiek vertellen
hoe de vork in de steel steekt. Maar toen het publiek ging antwoorden was
dat even wennen. Hoe om te gaan met die onverwachte participatie van
het publiek? Overheden konden er niet meer omheen en ze gingen – zij het
onwennig – het gesprek aan. De interactieve beleidsvorming was geboren.
Toen gebeurde er iets waarop niet alle overheden tot dan toe een antwoord hadden: de conversatie speelde zich bijna volledig buiten hun
bereik af, en had veelal grote impact. Wat nu te doen, nu zij niet meer het
centrum van het beleidsuniversum zijn?
Clay Shirky: “Dit is de echt vreemde verandering. Ze [de leden van het
publiek] staan niet meer los van elkaar. Vroegere consumenten zijn nu
producenten. Het publiek kan onderling met elkaar praten.” ([Clay Shirky,
2009] Vertaling: Ellen Westenbrink)
De uitdaging van de hedendaagse overheden is dus: hoe deel te nemen
aan juist die conversatie? Hoe de publieksparticipatie vorm te geven?
Hoe daarbij social media inzetten? In Nederland werkt het Centrum
Publieksparticipatie – vóór de vernieuwing van de inspraak heetten ze
Het Inspraakpunt – keihard aan deze nieuwe opstelling van de spelers op
het speelveld.
Nieuw regentschap met social media
De tijd dat een lokale of regionale overheid een maatschappelijk thema
helemaal alleen oppakt, is dus voorgoed voorbij. Niet alleen zijn zulke
projecten, met maar één eigenaar, gedoemd om te stranden op gebrek
aan draagvlak, ze kunnen ook niet de inhoudelijke kracht ontwikkelen
van projecten waarin echt wordt samengewerkt.
Wat nodig is, zijn lokale en regionale bestuurders met een ruim hart, die
de samenwerking willen aangaan met partners van andere overheden,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zonder nadrukkelijk de
eer en de leiding op te eisen. Gelukkig zijn die er steeds meer.
Succesvolle projecten
Succesvolle projecten laten zien dat lokale en regionale overheden in een
faciliterende, bescheiden rol meer voor elkaar krijgen dan solistisch opeWe Zijn Allemaal Twitterspreeuwen / Tips
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rerende borstklopperige overheden. (Hun functie kan ondertussen
gewoon centraal en sturend blijven...)
Reden daarvoor is dat zulke succesvolle samenwerkingsprojecten de thematiek centraal kunnen stellen (in plaats van de eigenaar), waardoor het
gemakkelijker wordt voor anderen om zich aan te sluiten. Deelnemende
partners bepalen zelf in hoeverre ze de winst van het project met de buitenwereld delen als ‘hun succes’. En het publiek volgt hen daarbij
kritisch…
En de politieke winst dan?
Maar hoe kunnen lokale en regionale bestuurders dan toch de politieke
winst incasseren voor zulke projecten, waarvan zij feitelijk wel de eigenaar zijn, maar waarover ze niet al te nadrukkelijk mogen tamboereren
in hun rol als eigenaar?
Dat verloopt via vertrouwen op de social media in de breedste betekenis
van dit begrip. Immers, een compliment over het betreffende project
weegt duizend keer zwaarder dan een eigen veer in het eigen achterste.
Mensen zijn slim genoeg om te achterhalen wie er nu echt aan de touwtjes trekt.
Verborgen eigenaars
Verborgen eigenaars moeten dus vertrouwen en geduld hebben, en
ondertussen als gelijkwaardige deelnemen aan het gesprek over het
thema van ‘hun’ project.
Gemeenten aan de social media voor inspraak?
Burgerparticipatie is niet alleen in, het is ook een noodzaak. Zonder
burgerparticipatie is er minder draagvlak voor plannen en zijn er meer
gerechtelijke procedures over gemeenteplannen. Dat was een belangrijke
reden om de inspraak te vernieuwen: het heet nu publieksparticipatie.
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Bij participatie passen de social media als gegoten. Ze vormen de oren en de
mond van de overheid: luisteren naar wat er leeft en meepraten over wat de
plannen zijn. Echt iets voor de slimme, ondernemende gemeente, dus.
Het is daarom gek dat nog niet veel gemeenten de social media durven
in te zetten bij de publieksparticipatie. Tenminste, dat blijkt uit onderzoek van Erik Janson, specialist interactieve communicatie bij Van Hulzen
Public Relations [Erik Janson, 2010].
Hij interviewde het merendeel van de gemeenten in de regio Holland
Rijnland. Belangrijke conclusie was dat gemeenten behoefte hebben aan
houvast bij deze nieuwe media. Ze zijn er wel mee bezig, maar ze weten
nog niet hoe ze in te zetten, en wat de gevolgen precies zijn.
Dat gemeenten de social media (nog) niet inzetten komt ook doordat het
raadplegen van het publiek nog niet in het DNA van de gemeentelijke
organisaties zit. Luisteren vraagt een andere houding en een andere
manier van werken. Daar ligt dus een kans om de interactieve beleidsvorming werkelijk handen en voeten te geven, maar ook een opdracht...
Een overheid die informatie deelt, krijgt vertrouwen
Amerikaans onderzoek [PEW Research Center, 2011] laat zien dat burgers
hun overheid vertrouwen als (ze denken dat) hun overheid goed is in het
delen van informatie. En, de burgers voelen zich meer en actiever betrokken bij het overheidsbeleid. Kortom: hoe meer een overheid deelt, hoe
meer vertrouwen.
Het onderzoek is gebaseerd op bevindingen in drie grote Amerikaanse
steden. Het laat ook zien dat social media zoals Twitter en Facebook van
grote invloed zijn op die informatievoorziening. Ruim eenderde van de
onderzochte internetgebruikers haalt zijn informatie van socialenetwerksites, ongeveer een vijfde van nieuwsblogs. Eenderde plaatst regelmatig zelf updates op lokale nieuwssites en social netwerken.
Een goede reden om als overheid zoveel mogelijk openheid te betrachten. Het levert betrokken burgers op en daarmee mogelijk beter beleid.
Voor een goed voorbeeld: zie de website van het milieuprogramma
Nijmegen-West en Weurt, www.westenweurt.nl (en let ook op de online
review).
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Lijnen uitzetten, loslaten en luisteren
De inzet van social media alleen is niet voldoende om projecten die
‘swing’ te geven die ze nodig hebben. Er is ook nog eens een geheel
andere mind-set nodig om dat te bereiken. Wie mensen en organisaties
wil betrekken bij een thema of een project moet echt anders gaan
denken.

Voor eigenaars en verantwoordelijken van nieuwe projecten betekent dat:
 Lijnen uitzetten in plaats van rigide plannen maken op targets voor
betrokkenheid
 Mensen en processen loslaten in plaats van ze strak te dirigeren
 Luisteren naar wat er speelt in plaats van vertellen wat er moet
gebeuren
 Deelnemen aan het gesprek, als gelijkwaardige

In de praktijk horen we nog wel eens opmerkingen als ‘dan maken we
twee communities’ en ‘dan twitteren we met alle betrokkenen’… Zulke
uitspraken geven aan dat het gedachtegoed van het conversatiemanagement nog niet echt is ingedaald.
Immers: mensen en organisaties nemen slechts uit eigen beweging deel
aan communities, als die wat te bieden hebben tenminste. Ze laten zich
niet dwingen tot deelname, door geen enkele instantie. En, twitteren in
de basis is geen dialoog – het is delen. Twitteren doe je voor iemand, niet
met iemand…
Als er al een community ontstaat, is het enige wat je kunt doen: faciliteren, met een plek op het web, met communitymanagement en door te
luisteren naar wat er speelt. Twitteren kan je daarbij helpen, als je tweets
deelt en laat delen, over onderwerpen die zo’n community kan
gebruiken.
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Tips
We hebben het gezien: social media kunnen helpen:
 nieuwe business te verkrijgen,
 bestaande (klant)relaties te versterken,
 te werken aan een goede online reputatie.

Wanneer in een organisatie de tijd, deskundigheid en praktische ervaring
ontbreken om de omslag naar social marketing te maken, is het tijdelijk
inhuren van een ‘Head of Twitter’ een uitstekende optie. In nauwe
samenwerking met de inhoudelijk deskundigen en communicatieexperts zorgt deze als tijdelijke kracht voor een socialmedia-kick-start.
Daarna kunnen de eigen communicatie-experts het socialmedia-roer
met een gerust hart overnemen.
Maar je kunt je er als communicatie-expert of marketeer natuurlijk ook
zelf in verdiepen. Lees in dit deel over tips die de conversatie (in plaats
van de communicatie) kunnen versterken, die de vindbaarheid op het
web kunnen vergroten en die kunnen zorgen voor efficiënte en effectieve
presentatie op het internet. In dit deel: een selectie van tips voor (aankomende) socialmediafunctionarissen.

De conversatie
Zenden is uit, conversatie is in. Mensen nemen jouw boodschap maar
moeilijk waar of ze geloven er niet echt in. Omdat ze eerder luisteren
naar wat anderen over jou of jouw organisatie of bedrijf vertellen.
Wat moet je doen om op een doelgerichte wijze deel te nemen aan deze
conversatie? Hoe kun je wat je hoort en wat je deelt onderwerp van die
conversatie maken? Op een natuurlijke wijze, zodat mensen over jou
spreken op een wijze die in het verlengde ligt van jouw doelstellingen…
In dit hoofdstuk zetten we een selectie van tips over effectieve en
efficiënte deelname aan de conversatie op een rij, als aanvulling op het
vertrouwde communicatieplan, met gebruik van de social media.
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Laat klanten en medewerkers over jouw organisatie praten
Steven van Belleghem, de auteur van De Conversation Manager [Steven
van Belleghem, 2010], is op zoek naar tips om klanten en opdrachtgevers
– en ook de medewerkers – te laten converseren over jouw dienstverlening. Immers, wat anderen over jouw dienstverlening zeggen, weegt
zwaarder dan wat je er zelf over zegt. En als dat online gebeurt, verbetert
dat je online reputatie en je vindbaarheid op internet alleen maar.
Klanten, opdrachtgevers en de eigen medewerkers als geloofwaardige
bron faciliteren, dat is het uitgangspunt van Van Belleghem. Dan hoef je
het niet zelf te zeggen. Dat vraagt natuurlijk wel om authenticiteit, weerstandsvermogen en een groot hart als de woorden van jouw afnemers
en medewerkers niet helemaal in lijn zijn met wat jij zou wensen…
Klanten
Van Belleghem geeft enkele voorzetjes, waarvan het vragen om terugkoppeling over de geleverde diensten en producten een voor de hand
liggende is: laat afnemers kort na de aankoop vertellen wat ze van jouw
inbreng vonden. Stuur afnemers bijvoorbeeld een mail met daarin de
vraag om een online poll in te vullen en geef ze ruimte voor eigen
inbreng. Of moedig ze aan op je eigen website te reageren op jouw
dienstverlening.
De eigen medewerkers
Een tweede voorzet die Van Belleghem doet, is de conversatie van de
eigen medewerkers mogelijk maken. Zo, zegt hij, vullen de interne conversaties de externe conversaties aan. Medewerkers laten graag zien wat
ze in hun werk doen. Bedrijven en organisaties moeten hiervoor kanalen
openen, of toelaten, en de conversatie op die kanalen stimuleren. Denk
daarbij aan een blog op de eigen website, of aan blogs, Facebookaccounts, en andere social media voor de individuele medewerkers.
Klachten als kans
Koudwatervrees is de reden dat velen deze duik niet durven te nemen.
Van Belleghem schat echter dat gemiddeld maar 5% van de bericht
geving mogelijk negatief zal zijn. En, negatieve berichten moeten we
sowieso aangaan: het zijn pogingen om verbinding aan te gaan.
Klachten als kansen zien, dat is het devies…
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Kennis delen is macht

Is kennis delen nu wel zo verstandig? Je geeft immers ook concurrenten
een kijkje in jouw keuken. Hun concurrentiekracht kan erdoor toenemen,
wat in jouw nadeel is. Nils Vermeire van het Ministerie van Algemene
Zaken vertelt op Frankwatching.com dat hij het daar niet mee eens is.
Je moet natuurlijk niet al je unieke bedrijfsgeheimen delen. Patenten en
octrooien zijn er niet voor niets. Maar er IS gewoon niet zoveel unieke
kennis meer. Voor de meeste problemen is er wel een oplossing te vinden
op het internet. En, wat bedrijven als hun unieke kennis beschouwen, is
vaak helemaal niet uniek.
Unieke kennis is dus niet meer de sleutel tot succes. Gratis delen van
kennis en ervaring wel. De verankering van Creative Commons zorgt ervoor
dat de (bedrijfs)naam van de deler toch in beeld blijft. Klanten vinden deze
nieuwe openheid fijn: ze kunnen je aanspreken, vragen stellen en zelfs
suggesties doen. Allemaal goed voor de binding en de samenwerking.
Klanten zien de kracht van jouw bedrijf en van jouw oplossingen als je
deze deelt op jouw blog of op jouw andere kanalen. Bovendien: ze weten
je gemakkelijk te vinden als ze je nodig hebben. Deel je kennis dus uitbundig, en laat al jouw medewerkers en adviseurs hetzelfde doen.
Case: Lego
Lego had het moeilijk. Online games en spelcomputers waren geduchte
concurrenten voor Lego, waardoor de omzet daalde. Daar kwam nog eens
bij dat Lego Mindstorms werd gehacked. Toch kwam Lego erbovenop,
dankzij een benadering die past bij de social media.
Lego Mindstorms is een robot-lijn binnen Lego. Een kit met steentjes,
sensoren, kabels en modellen. Allemaal te programmeren tot intelligente
robot-achtige speeltjes die de naam speeltje bijna niet meer verdienen.
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Toen de software van Mindstorms gehacked werd, was de reactie van
Lego cruciaal. Geen rechtzaken en strafvervolging, maar de vraag
‘waarom?’ Wat bleek: fans wilden betere code, betere sensoren, meer fun.
Het hacken ontstond uit de behoefte nog meer van Lego te genieten.
Lego ging de samenwerking met deze fans aan. Nodigde hen uit om met
ideeën te komen en om mee te programmeren. Inmiddels is er een sterke
gemeenschap van professionals (!) en hobbyisten van alle leeftijden die
hun ontwerpen, programma’s en ideeën delen. Lego moedigt het delen
aan en stelt de programmacode nu gratis beschikbaar. De sleutel voor
hun succes.
Social media horen onder beheer van de medewerkers

De website van een bedrijf of organisatie werd van oorsprong beheerd
door de mensen van ICT, de ‘elektrische jongens’. Dat kon je goed zien.
Technologisch ogende maar vaak ontoegankelijke sites waren het vaak in
die begindagen. Ze functioneerden uitstekend, maar de communicatieve
waarde en de vormgeving lieten nogal eens te wensen over. Dat was per
slot van rekening niet het vak van de elektrische jongens.
Toen kwam de periode waarin de afdeling PR of Communicatie het
beheer van de website voor haar verantwoordelijkheid nam. De elektrische jongens kwamen in de rol die ze toekwam: het technisch beheer.
Vormgeving, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid namen onmiddellijk toe. Geheel in lijn met de communicatiestrategie van de onderneming of de organisatie. Dat was per slot van rekening het vak van de
communicatiejongens en -meisjes.
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Bij de social media zien we dezelfde ontwikkeling. Aanvankelijk zijn ze
het terrein van diegenen die de technische randvoorwaarden ervoor kunnen verwezenlijken. De mensen van ICT. Niet lang daarna komen Twitter-,
LinkedIn- en andere socialmedia-accounts onder beheer van de afdeling
Communicatie. Social media maken immers onderdeel uit van hun
portefeuille…
En daar zit nu net het probleem. Niet de afdeling Communicatie of de
afdeling PR zou die verantwoording en de uitvoering daarvan moeten
dragen. Zij moeten, net als de ‘elektrische jongens’ van voorheen, de
randvoorwaarden scheppen. Het beheer van de social media komt nu
geheel en al toe aan de medewerkers, de lijn. Alleen zij kunnen vanuit
hun beroepspraktijk zinvol deelnemen aan de conversatie, met – bijvoorbeeld – tweets over een nieuw idee, project of thema, oproepen op
LinkedIn, verbindingen op Facebook. Om maar een paar dingen te noemen.
Dus:
 Elektrische jongens, blijf zorgen voor de technologische randvoorwaarden van social media.
 Communicatiejongens en -meisjes, blijf het belang van social media
uitdragen waar je kunt.

Maar laat het beheer en de uitvoering van social media bij de mensen in
de lijn.
Alleen dan kunnen de social media voor een bedrijf of organisatie de
kracht genereren die ze in potentie hebben.
Geef medewerkers toestemming en eigenaarschap voor social media
De manier waarop bedrijven en organisaties met hun klanten en relaties
omgaan, verandert ingrijpend. Van zenden, via reageren naar luisteren en
meedoen aan de conversatie. Daarbij past een strategie voor omgang met
social media. Maar ook voor hoe de eigen medewerkers daarin meedoen.
‘t Is wel vreemd dat medewerkers de telefoon mogen opnemen en mails
mogen beantwoorden, klanten mogen begroeten en mogen helpen met
hun problemen, en dat ze tegelijkertijd geen bijdragen mogen leveren aan
de conversatie met de klanten via Twitter, Facebook, Vimeo, Flickr enzovoort.
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Training
Een opvatting is dat medewerkers diepgaand getraind moeten worden
voor deelname aan de conversatie met klanten via de social media. En
dat ze kennis moeten nemen van de nieuwe regels die daarbij gelden. En
dat terwijl ze allang weten hoe het moet. Het enige wat ze nodig hebben
is toestemming en eigenaarschap.
Natuurlijk is enige training in het gebruik van de social media nodig,
maar dan in het hóe. Dat is niet echt ingewikkeld. Ze moeten bijvoorbeeld leren hoe ze kunnen twitteren over de nieuwe projecten en diensten waar ze mee bezig zijn, hoe ze instructievideo’s online kunnen plaatsen die klanten verder helpen, hoe ze kunnen luisteren naar de klanten
via de social media.
Loslaten
Tegelijkertijd moeten ze leren om de oude manier van werken langzaam
los te laten en om hun inspanningen echt te richten op de conversatie met
de klanten en de relaties. Want, je kunt niet eindeloos nieuwe taken toevoegen aan het bestaande takenpakket zonder oude taken te laten vallen.
Het belangrijkste is echter: geef medewerkers toestemming, vertrouwen
en eigenaarschap. Dan kunnen ze vanuit de kennis die ze al hebben nieuwe
effectievere middelen inzetten om het werk te doen dat ze al deden…
Social media spreken voor zichzelf
Het is heel goed mogelijk om de social media te gebruiken om alleen
maar te zenden, dus, om de nieuwe media op de oude manier in te zetten. Het gebeurt nog steeds heel vaak. Denk maar eens aan die makelaar
die (semi-automatisch) elk uur zijn ‘gunstig gelegen’ aanbod het socialmedia-universum instuurt met hulp van Facebook en Twitter. Boeiend,
nietwaar?
Of denk aan die ‘tweeps’ die het uitsluitend over zichzelf hebben, over
hun zegetochten en hun gelijk. Ja, met de nieuwe media waarmee we
sociaal kunnen delen om te vermenigvuldigen, kun je ook nog heel goed
narcistisch zenden zoals dat gebeurde in tijden van weleer.
We weten gelukkig dat de social media daarvoor niet zijn. Niet voor de
opgeblazen ego’s die zichzelf een extra groot podium toegekend denken
in de nieuwe socialmediakanalen.
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Gelukkig regelt het systeem zichzelf altijd weer tot een balans. Net zoals de
vlucht spreeuwen altijd weer de weg vindt die hunzelf het beste uitkomt.
Want, wie wil nu tweeps volgen die alleen maar over zichzelf praten?
Conclusie: gebruik je de socialmediakanalen om jouw doelgroepen te
bereiken, dan krijg je niet wat je vraagt. Gebruik je die kanalen om te
delen wat mogelijk waardevol is voor anderen, dan pas kun je
vermenigvuldigen.
’t Is net Zen.
Bloggen onder eigen naam?

Bloggen zorgt voor meer verkeer en meer omzet, dat lijkt wel vast te
staan. Voor zakelijke blogs met een persoonlijke invalshoek lijkt dat nog
meer op te gaan. Daarom overwegen sommige directeuren van grotere
ondernemingen zelf te gaan bloggen, met hulp van medewerkers die
meeschrijven.
Wat zijn de voor- en nadelen van bloggen onder je eigen naam, terwijl je
ook anderen laat meeschrijven onder jouw naam? Jouw doel kan bijvoorbeeld zijn: herkenbaarheid, concentratie van de aandacht en gemak bij
het contact dat er wellicht op volgt. Een afweging.
Voordelen – de voorzijde van de medaille
Personaliseren van een blog zorgt altijd voor meer betrokkenheid bij de
lezers, vanwege de betere mogelijkheid tot identificatie. Ze hoeven zich
niet meer af te vragen wie er nu achter die mededelingen en nieuwsfeiten schuilt, maar ze hebben de verantwoordelijke meteen aan de lijn.
Lekker handig, lekker persoonlijk.
Een ander voordeel is dat de mensen zien dat jij als directeur stáát voor
je bedrijf. Hoeveel stelling je ook neemt in je blog, je verbindt je met
naam en toenaam aan je uitspraken. (Ook al weet je dat ze deels van
jouw mensen afkomstig zijn...)
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Op die manier kun je zorgen voor reuring en beweging en kun je jouw
naam vestigen als dynamische directeur van een dynamische club. Die
openheid werkt door in je online reputatie en die van je bedrijf. En dat is
alleen maar goed voor je bedrijf. (Wel blijven luisteren wat er over je
gezegd wordt...)
Nadelen – de keerzijde
Het kan gebeuren dat jouw ‘ghostwriters’ bloggen over zaken waarvan jij
niet op de hoogte bent, of waar je niet achter kunt staan. Bijvoorbeeld als
je niet genoeg tijd hebt om bij te houden wat er uit jouw naam allemaal
geschreven wordt. Dat kan tot ongemakkelijke gesprekken leiden.
Iets heel anders. Mensen zouden je kunnen betichten van een groot ego,
met name wanneer je jezelf en niet jouw zaak met regelmaat centraal
stelt. Daar komt nog bij dat jouw online reputatie op andere socialmediakanalen gaat meespelen, bijvoorbeeld als je ook nog twittert over
andere, persoonlijke onderwerpen, onder jouw eigen naam…
‘Waar haal jij de tijd vandaan, moet jij niet werken?’, kan een verwijt zijn
bij al te frequent bloggen. En dat gebeurt al snel wanneer jouw ghostwriters best productief zijn. Andere weerstand kun je van onverwachte
plaats verwachten: ‘hij pronkt met andermans veren’, en ‘waarom laat hij
de mensen zelf niet aan het woord’.
Afweging
Dus. Laat je voor jou bloggen en blog je zelf zo nu en dan mee? Betrek de
mensen dan intensief en volg wat ze schrijven consequent. Of ga je –
samen met jouw mensen – bloggen over de dingen die voor jouw klanten interessant zijn, onder de bedrijfsnaam, of de naam van een thema?
Maak de afweging zelf.

De zoekmachines
Een mooie website is een goed begin. Nu de bezoekers nog. Dat kun je op
een aantal manieren bereiken. Door de naam van de website bekendheid
te geven, bijvoorbeeld via een (socialmedia)campagne, een mailing,
advertenties in de krant of op radio en tv. Of door ervoor te zorgen dat de
website verschijnt in de al dan niet betaalde zoekresultaten van zoekmachines zoals Google.
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Social media zorgen voor een uitmuntende presentie in de zoekresultaten. Wat die share-knoppen bij jouw artikelen en die volg-ons knoppen
op de website allemaal niet kunnen bewerkstelligen. Social media geven
gelegenheid: deel mij, als je daar zin in hebt. En de zoekmachines vinden
zulke ‘shares’ heel aantrekkelijk. Goed voor jouw vindbaarheid.
Lees in dit hoofdstuk over een selectie van technieken die je kunt toepassen om snel en gemakkelijk te stijgen in de zoekresultaten. Om de plek te
krijgen in de conversatie die je verdient.
Gevonden worden op het web
Om gevonden te worden op het web, moet een website voldoen aan een
aantal technische voorwaarden. De zoekrobots van bijvoorbeeld Google
moeten gemakkelijk toegang hebben tot alle gewenste pagina’s van de
site. Dat stelt eisen aan de mappenstructuur van de site en aan de wijze
waarop de code (html) van de site geschreven is. Maar dat vraagt ook om
de aanwezigheid van bestanden die gebruikers nooit te zien krijgen, zoals
het bestand ‘robots.txt’ die de zoekrobots vertelt waar wel en niet te
zoeken.

Het schrijven
Schrijven voor het web is een vak apart en er is specifieke, vaak ook technische kennis van het web voor nodig. Welke woorden en woordcombinaties worden door de zoekmachines herkend als relevant voor de
inhoud van de site, en welke niet? Daarvoor zijn goede gereedschappen
beschikbaar, die het schrijven tot een nieuwe uitdaging maken. Ook
‘onder de motorkap’ gaat het schrijfwerk door: alleen zichtbaar voor
zoekmachines bevat een goed vindbare site hiervoor zogenaamde ‘tags’,
‘alt-teksten’, ‘titles’ en ‘descriptions’.
Adverteren
Wie wil verschijnen bij de betaalde zoekresultaten van zoekmachines
zoals Google, moet daarvoor een advertentiecampagne ontwerpen en
uitvoeren. Google biedt met Adwords ruime mogelijkheden hiervoor. Ook
hier is extra kennis nodig van de werking van het web en van de relevantie van zoektermen. Het opzetten en onderhouden van een advertentieWe Zijn Allemaal Twitterspreeuwen / Tips
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campagne voor het web is maatwerk, waarbij de vinger voortdurend aan
de pols moet worden gehouden. En, net als bij gewone advertenties, succes is goed mogelijk, maar niet verzekerd...
Uiteindelijk draait het bij de vindbaarheid van een website voornamelijk
om de inhoud. Als deze gewild is, komen de bezoekers vanzelf, op voorwaarde dat die inhoud goed toegankelijk is voor bezoekers en zoekmachines. Vergeet daarbij de inzet van de social media niet…
Hoog in Google met links via de social media
Twitteren over een blog-artikel zorgt voor een hogere plaats in de zoek
resultaten van Google, net zoals het sharen van zulke artikelen via
Facebook en andere social media zoals Stumbleupon. Sinds kort krijgen
deze social media-links van Google een plek op de eerste pagina van de
organische zoekresultaten, of je nu ingelogd bent in Google of niet.

Voorheen stonden zulke socialmedia-links onderaan in de zoekresultaten; nu krijgen ze een voorkeursplek. Goed nieuws, dus. Het betekent dat
je een webpagina – en een website – nog gemakkelijker kunt opstuwen
in de zoekresultaten zonder al te grote investeringen.
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Het blijft natuurlijk wel van belang dat je de artikelen die je schrijft zoekmachinevriendelijk maakt. Bijvoorbeeld door een sprekende url en titel.
Ik nam de proef op de som...
Op 18 februari 2011 schreef ik een artikel op mijn blog met de titel ‘Social
media: alleen regels voor onwetenden’. Ik twitterde er één keer over en ik
bood de link aan bij Stumbleupon. De dag erna, op 19 februari 2011, zocht
ik in Google naar de zoekwoorden ‘social’, ‘media’, ‘regels’ en
‘onwetenden’.
Het resultaat was echt fijn. Dankzij de titel die ook in de url verschijnt,
kwam het artikel op plaats 1 en 2 in de zoekresultaten. Old school... en
niet dankzij de social media-links, maar wel fijn. Met het ‘duimpje
omhoog’ van Stumbleupon voor de eerste plaats. In Analytics zag ik dat
het bezoek naar dit artikel ook flink steeg.
Maar, en dat is nieuw, op plaats 7 en 8 op de eerste pagina met zoekresultaten zag ik de social media-links naar het artikel verschijnen (zie bij de
rode pijlen in het plaatje). Een retweet via Twimmer.com van een welwillende lezer, gevolgd door de tweet die ik zelf deed…
Dubbel scoren dus...
Bloggen met goede url’s
Stel, je hebt een website en je bent niet tevreden over de vindbaarheid
ervan op het internet. Jouw site verschijnt niet of nauwelijks in de
zoekresultaten van Google. De content is o.k., maar mensen kunnen die
content maar moeilijk vinden.
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Wat moet je doen om dat te verbeteren? Goed vindbare content plaatsen, is het antwoord. Maar aan welke voorwaarden voldoet goed vindbare content?
De url is de hoofdzaak
In de eerste plaats moet je zorgen voor een goede url voor elk artikel dat
je plaatst. Dus niet een url als deze: “http://www.jouwsite.nl/content/
view/167/54/lang,nl/”. Daar kunnen zoekmachines niets mee. Gebruik
een betekenisvolle url voor elk artikel.
Een voorbeeld. Ik schreef een blog-artikel over de webcare van Unicef.
Dat artikel heeft de volgende url: “http://www.rijkwillemse.nl/
home/295-word-lid-op-unicef-de-webcare.html”. (Mijn contentmanagementsysteem Joomla zorgt ervoor dat de titel van het artikel in de url
van het artikel verschijnt, handig!)
Binnen een dag stond dit artikel helemaal bovenaan bij de organische
zoekresultaten bij een zoekopdracht naar “webcare unicef”. Mooier kun
je het niet wensen. Via dit artikel verbetert de vindbaarheid van de website – en van het thema – aanzienlijk. Helemaal zonder duur advies van
een duur bureau dat de site een betere plek zegt te kunnen bezorgen.
Blog regelmatig en betekenisvol
Dus: als je je website wilt opstuwen in de wereld van de zoekresultaten,
blog dan regelmatig en betekenisvol. Met titels van artikelen die ertoe
doen (en die ook uitgedrukt zijn in de url van het artikel).
Wanneer je daarnaast per artikel een tweet uitdoet waarin je jouw volgers wijst op het artikel, dan versterk je de vindbaarheid nog meer. Want,
die tweet – waarin je natuurlijk de sleutelwoorden van het artikel hebt
verwerkt – verschijnt ook hoog in de organische zoekresultaten.
Als je dan ook nog eens blogt over voor jouw volgers interessante onderwerpen, dan ben je helemaal spekkoper. Maar dat is een kunst apart...
Meer werk? Blog!
Als je iemand zoekt om een klus gedaan te krijgen, dan kijk je vooral naar
wat die persoon heeft gedaan. Volgens Judith Knight van newtricks.me is
het cv daarom een minder goede bron dan een blog. Want, laten zien is
beter dan vertellen. En gelijk heeft ze.
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Blogs zijn de nieuwe cv’s. Als ze tenminste gaan over de projecten waaraan je deelnam en de inzichten die je daarbij opdeed. Vertel dus ronduit
over die projecten, succesvolle en niet-succesvolle. En deel wat je daarbij
leerde.
Bedrijven en organisaties zouden hetzelfde moeten doen. Laten zien wat
ze doen. En hoe kan dat beter dan door de eigen medewerkers aan het
woord te laten? Alle blogs van de medewerkers van een bedrijf samen,
maken een belangrijk onderdeel uit van het profiel van dat bedrijf of die
organisatie.
Dus, als bedrijven en organisaties zichzelf op het web presenteren,
moeten ze vooral ook hun mensen in de etalage zetten, de blogs van die
mensen, om preciezer te zijn.
Maar waarom staan wij nog steeds niet hoog in Google?
Google is een lastige klant. Je kunt Google ‘pleasen’, maar dat is geen
garantie dat Google aardig terugdoet.
Er zijn zeer veel factoren van invloed op de plaatsing van een site in
Google. Niemand weet exact hoe het zit en dat is logisch, want anders
zou Google snel door slimmeriken misbruikt worden. Wel zijn een aantal
onderdelen bekend die bepalend zijn voor succes.
Wat Google fijn vindt, is dat je url’s gebruikt die betekenisvol zijn. Bouw
de site zo dat de titels van de artikelen meteen goede url’s opleveren. Die
moet je dus wel relevant maken.
En verder vindt Google het fijn als je vaak nieuwe artikelen plaatst. Hoe
meer beweging op de site, hoe prettiger.
Dus het advies nu: schrijven... En goed letten op de titels van de artikelen.
Bevatten ze wel de woorden waarop je gevonden wilt worden?
SEO: Specificeren En Onderscheiden
We kennen SEO allemaal als Search Engine Optimalisatie, het voorbereiden van de website voor uitstekende vindbaarheid door de zoekmachines,
en niet te vergeten, de bezoekers. Velen verdrinken in de techniek van
metatags, html-code, URL’s en alt-teksten. Jammer, omdat SEO in de kern
gaat om wat de afdeling marketing aanreikt, als het goed is tenminste.
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SEO heeft twee tegengestelde doelstellingen: veel potentiële belangstellenden trekken en tegelijkertijd een concurrerend aanbod onder de aandacht brengen. Te vergelijken met de ‘groente- en fruitstraat’ op de weekmarkt, waarin alle marktkooplui door elkaar schreeuwen om hun waar
aan te prijzen. Een kakafonie van concurrentie.
Hoe kun je jouw specifieke aanbod toch onder de aandacht brengen met
SEO?
Vierkante meloenen
SEO komt in de kern neer op Specificatie En Onderscheid. Wel duidelijk
maken dat je meloenen verkoopt (Specificeren). En daarbij net DAT
onderscheidende concurrentievoordeel zo onder de aandacht brengen
dat de marktbezoekers er wel voor moeten vallen (Onderscheiden). Dat
jouw meloenen vierkant zijn, of extra zoet, of echt heel vers...
Vierkante meloenen

Kun je dat onderscheid goed specificeren, dan heb je goud in handen.
Voor zowel de technische kant van SEO: alt-teksten, urls en tags aanbrengen. Maar ook voor de inhoudelijke kant ervan: artikelen schrijven doorspekt met de gevonden specificaties en onderscheidende voordelen. Dan
wordt je goed gevonden, door Google en door de bezoekers.
Specificeer Een Onderscheid
Een voorbeeld. ‘Woning te koop’ is een zeer populaire zoekterm, die om die
reden ook heel veel concurrentie heeft. Kijk het maar eens na in Google’s
Sandbox. De kenmerken ‘Woning aan het water te koop’ hebben al wat minder concurrentie (en ook wat minder clicks). ‘Woning aan het water te koop’
en ‘dicht bij het centrum van de stad’ specificeert en onderscheidt nog meer.
Het is dus de belangrijkste taak van een SEO-functionaris om die specificatie en dat onderscheid van het aanbod te vinden dat voldoende discrimineert maar tegelijkertijd voldoende aandacht trekt. Lastig, hoor...
vooral als je geen huis te koop aan kunt bieden dat aan het water ligt en
ook nog eens dicht bij het centrum.
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Profiel van de bezoeker
Zoek bij SEO dus het onderscheid op, niet alleen in de wijze waarop je je
aanbod profileert maar ook door de kenmerken van je bezoekers te
gebruiken. Maak een profiel van de beoogde bezoeker, diens belangstelling, belevingswereld, behoeftes, gezinssituatie; dat levert interessante
onderwerpen op, die op het eerste gezicht niet direct met het aanbod
samenhangen, maar die toch de beoogde aandacht genereren. Echt een
taak voor de afdeling marketing.
Waar de analyses van de afdeling marketing niet doordringen tot de
afdeling webredactie, is SEO op voorhand een verloren wedstrijd. Het
klinkt raar, maar dit gebeurt nog steeds...
Zoekresultaten, je moet er wel oog voor hebben
Vinden wat je niet zoekt, dat heet serendipiteit. Ook als je niet vindt wat
je zoekt. Zo vond onderzoeker Alexander Fleming een hinderlijke schimmel die zijn bacteriekweekjes telkens weer doodden: penicilline. En het
theezakje, dat eerst als alternatieve verpakking voor thee werd gebruikt,
omdat metaal te duur werd, en door onwetendheid meeging bij het
theezetten. Of de lijm van onze Post-its, die aanvankelijk werd afgekeurd
omdat ie niet goed hechtte…

Eye-tracking

Wat betekent dat voor ons, als vrienden van Google?
Er wordt heel wat afgezocht. Honderden miljarden zoekopdrachten per
maand! Je zou dus verwachten dat het aantal nuttige, ongezochte
vondsten daarmee toeneemt. Uitvindingen, oplossingen en antwoorden
die bij de vraagstelling niet gezocht werden. Er is jammer genoeg (nog)
niemand die dat bijhoudt.
Of gaat het om de mentale instelling waarmee je zoekt? Serendipiteit
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sief op zoek bent. Die antenne is aangesloten op de verzameling vragen
en problemen die nog hebt openstaan. (Google, kunnen jullie dat niet
ondersteunen met een slimme widget?)
En die mentale instelling kan nog wel eens als ‘fuzzy’ worden opgevat:
ongeconcentreerd, snel afgeleid en niet-productief. Daar zit wat in. Je
hebt immers focus nodig als je bijvoorbeeld in Google duikt, of in een
verzameling bibliografische verwijzingen. Anders vind je nooit wat je
zoekt, omdat je te veel wordt afgeleid…
Serendipiteit is dus een kwestie van evenwicht: tussen focus en wazig
kijken. Maar het belangrijkste: creatieve intelligentie. Kunnen en willen
combineren met nieuwe invalshoeken, zonder de lijn uit het oog te verliezen, het serendipische oog.
In de matrix van Google
We hebben allemaal onze eigen waarneming, ook al kijken we naar die
ene zaak waarvan wij denken dat we het allen op dezelfde manier waarnemen. Natuurlijk, er is een zekere overeenkomst tussen die uiteenlopende waarnemingen van dat ene ding. Die overeenkomst helpt ons
wanneer we anderen de kleur ‘rood’ aanwijzen, of de weg naar het postkantoor, of een plek op het internet, om maar eens een paar mogelijke
toepassingen te noemen. Toch is het boek dat ik lees, niet hetzelfde boek
als het boek dat anderen lezen, ook al gaat het om dezelfde uitgave.
Eli Pariser, auteur van ‘The Filter Bubble’ [Eli Pariser, 2011] trekt deze opvatting door naar de zoekmachines, in zijn praatje voor TED. Een must-see.
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Customer profiling
Zoals Amazon doet aan ‘customer profiling’ – door pagina’s voor jou klaar
te zetten waarvan ze denkt dat ze bij jou passen – zo selecteert Google
de informatie die mogelijk bij jou past. En dat allemaal op grond van
jouw surf- en zoekgedrag. Zo leidt dezelfde zoekopdracht tot verschillende zoekresultaten. Afhankelijk van de zoeker.
Gevaar
Eli Pariser wijst – terecht – op het gevaar van deze ontwikkeling. Er is dan
wel niets nieuws aan gefilterde informatie. De hoofdredacteur van een
krant of een tijdschrift doet dit al langer dan vandaag. En we vragen hem
of haar daar ook om: zet je kritische vermogen in om voor mij te filteren
wat mij mogelijk interesseert.
Filterbots
Nee, het echte gevaar zit hem volgens Pariser in de zoekrobots die nu
automatisch voor ons filteren – dus zonder tussenkomst van een creatief
en kritisch persoon. En dat allemaal op grond van ons surfgedrag… Zo
krijgt ieder – automatisch – een eigen internetwerkelijkheid. Kunnen we
dan nog wel met elkaar praten over hetzelfde?
Ontsnap aan de Filter Bubble
‘Escape your search engine Filter Bubble’, roept Dontbubble.us ons van
zijn landingspagina toe. De sheets – want meer zijn het niet – die daarop
volgen, vertellen het verhaal met pogingen tot veel overtuigingskracht.
Vrij vertaald:
Als je op het internet zoekt, dan krijg je van persoon tot persoon uiteenlopende resultaten. Welke resultaten dat zijn, is afhankelijk van jouw
zoekgeschiedenis en jouw click-geschiedenis.
Je krijgt wat je wilt
Omdat je vaak klikt op wat je onderschrijft – zo stellen de mensen van
dontbubble.us verder – krijg je meer en meer van wat je onderschrijft. De
afsluitende vraag is even beklemmend als sciencefiction-achtig: Wat ontgaat ons daarbij allemaal?
Moeten we hier vrolijk van worden? Ook al krijg je niet meer van hetzelfde, omdat je ook best wel vaak op jou minder welgevallige links klikt.
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Blijft de vraag wat we zouden vinden zonder die – zonder twijfel goedbedoelde – hulp die Google ons biedt bij het zoeken…
Andere zoekmachine
Dus: hoe zouden onze zoekresultaten zijn zonder onze eigen zoek- en
clickgeschiedenis? Dat is in ieder geval een reden om de zoekmachine
DuckDuckGo.com een keertje te verkennen die Dontbubble.us ons
aanraadt…
De zegen van Google
De zegen van Google hebben we. Maar of we daar nu beter van worden?
En wat het precies betekent?
Matt Cutts is hoofd van het webspam-team van Google. Hij antwoordt,
op zijn blog [Matt Cutts, 2011] op de bezwaren die Eli Pariser uit over de
zogenaamde ‘filter bubble’ van Google. Een insider aan het woord, via de
site Hacker News.
Google past jouw zoekresultaten aan...
Matt: “Als dat mogelijk is, past Google jouw zoekresultaten aan op grond
van jouw geografische locatie en jouw recente zoekactiviteiten. Verder:
als je op je Google-account bent ingelogd, dan zie je nog meer relevante
en nuttige resultaten op grond van jouw web ‘history’, de sites die je
bezocht.” Aha.
Je kúnt het uitzetten...
Matt helpt ons verder door te vertellen over de toevoeging “&psw=0”
(wat staat voor niet-gepersonaliseerd zoeken) die je kunt toevoegen aan
de url als je zoekt met Google. Personalisering (het eufemisme dat hij
gebruikt voor customer profiling) heeft veel minder impact dan lokalisering, de plek waar je bent, vertelt Matt daarna.
We kunnen de Google Filter Bubble dus uitzetten als we dat willen. En, de
plek waar we zoeken heeft eigenlijk veel meer invloed op de zoekresultaten dan onze webgeschiedenis. Is dat een geruststelling?
Googles zegen hebben we
Ook Matt zag de TED-talk van Eli Pariser, maar was skeptisch… Jammer
genoeg legt hij daarover nog niks uit. Afwachten dus?
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Retorica
De aloude kennis over hoe je de aandacht kunt pakken en hoe je die
daarna kunt vasthouden, die blijft gewoon gelden. Ze betreft alleen niet
meer de boodschap die je uitzendt, het gespreksonderwerp dat je wilt
delen. Hoe pak je de aandacht en hoe houd je die vast? Door zo te schrijven (bloggen) dat Google en je lezers geboeid worden en blijven.
Lees in dit hoofdstuk over bloggen volgens het OBAMA-principe, de inspiratie die je op het net kunt opdoen en over hoe je scherp kunt blijven.
Bloggen? Gebruik OBAMA
Elke dag een blog schrijven, dat is niet voor velen weggelegd. Tijd en
inspiratie ontbreken. Maar ook een technische handgreep ontbreekt
vaak: hoe pak je het schrijven van een blog aan?
Ik adviseer het OBAMA-model. Dat biedt houvast en zorgt ervoor dat
zelfs de eenvoudigste aanleiding kan inspireren tot een moeiteloos en
snel schrijfproces.
OBAMA staat voor de indeling van je blog die ik aanbeveel: Observatie,
Betekenis, Aanbeveling en Maak Af. Voor elk onderdeel het liefst één a
 linea.
Natuurlijk zijn er ook andere indelingen mogelijk, maar kijk even mee.
Observatie
Houd een boekje bij de hand waarin je eigenaardigheden, bijzonderheden en uitmuntendheden noteert die je elke dag tegenkomt. Met een
van die observaties begint je blog. Schrijf bijvoorbeeld een alinea over
het schip dat door jouw bemiddeling ter reparatie wordt aangeboden in
een werf in Singapore. (Om maar eens een voorbeeld te gebruiken.) Eén
alinea is genoeg. Foto’tje erboven en het begin van je blog is er.
Betekenis
De volgende alinea gaat over de betekenis die je aan jouw observatie toe
wilt kennen. Bijvoorbeeld dat het zo handig is dat er overal op de wereld
scheepswerven zijn. Zo kunnen reders hun reparaties afstemmen op hun
reisschema en veel tijd en geld besparen. (Om maar bij het voorbeeld te
blijven…) Als je genoeg inspiratie hebt, kun je van dit onderdeel ook
gerust twee of drie alinea’s maken.
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Aanbeveling
De alinea die daarop volgt, moet de lezer ‘in zijn zak kunnen steken’.
Geef deze alinea de inhoud van een aanbeveling. Dat kan een advies zijn
(‘kom met uw schip ook bij mij, ik regel de reparaties wel…’) maar ook
een oproep, bijvoorbeeld om ergens naar te kijken (‘kijk hier naar dit
prachtige wereldwijde netwerk van scheepswerven…’)
Maak Af
Sluit je blog dan af met een zogenaamde uitsmijter. Een zin die verrast
en die blijft hangen. Vaak lukt het wel om die te vinden als je lekker aan
het schrijven bent. En als het niet lukt, blijf er dan niet in hangen. Verwijs
dan gerust met een link naar een andere blog die je schreef over een verwant onderwerp.
Zo, je blog is nu klaar. Een mooie, betekenisvolle en aandachttrekkende
titel erboven en publiceren maar.
Onthoud OBAMA, die je helpt snel en efficiënt te bloggen.
Laat je inspireren door Stumbleupon
Met stumbleupon.com kun je aangeven – en opslaan – wat je van webpagina’s vindt: ok, of niet ok. Handig om snel een verzameling van interessante links op te bouwen. En, zo kun je ook eigen webpagina’s aanbieden
en onder de aandacht brengen. Wat weer goed is voor de zoekresultaten.

StumbleUpon heeft een add-on voor browsers waarmee je onder meer
kunt ‘stumblen’: een klik op de button ‘Stumble!’ levert een webpagina
op die mogelijk interessant is. Je stelt bij je voorkeuren in wat voor jou
interessant is: architectuur, kunst, design, literatuur? Stumbleupon zoekt
telkens een pagina voor je op.
Handig voor die verloren minuut, of wanneer je om inspiratie verlegen zit.
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Een selectie uit de interessante links die StumbleUpon mij gedurende
één jaar voorlegde, vind je op mijn website. (Er kunnen inmiddels niet
meer werkende links tussen zitten...)
En: vergeet niet jouw links te sharen via Stumbleupon. Dat levert een
mooie presentie op voor de zoekmachines.
Hoe pak je de aandacht en hoe houd je die vast?
De Grieken hadden er een uitgebreide retorica voor, John Hagel III en
John Seely Brown [2011] vatten het in de Harvard Business Review samen
in vijf punten. Geheel eigentijds, maar onmiskenbaar geworteld in wat
de Grieken ons leerden over aandacht verwerven en vasthouden.
1  Maak het probleem mysterieus

Presenteer een probleem dat opgelost móet worden. Leg uit waarom
het zo’n probleem is. En waarom er zoveel mensen mee worstelen,
zonder dat de oplossing gevonden wordt. Dat activeert de nieuwsgierigheid en de uitdaging.

2  Geef geen antwoorden, stel vragen

Help de mensen op weg en stel vragen over het probleem. Dat intrigeert en motiveert de mensen mee te denken. Dat activeert de
nieuwsgierigheid en de wil tot het vinden van een oplossing.

3  Schakel de verbeelding in

Schets mogelijke scenario’s: ‘Wat zou er gebeuren als…?’ Illustreer de
mogelijkheden die ontstaan voor wie het probleem kan oplossen.
Maak duidelijk dat dit slechts schetsen zijn. Dat stimuleert de verbeelding nog meer.

4  Zorg voor schaarste

Als je iedereen wilt bereiken, wordt de boodschap vaak heel plat. Geef
niet alles prijs, laat te raden over. Als je niet iedereen bereikt met je
mysterie, vragen en verbeelding, is dat niet erg. Relatieve schaarste
prikkelt de mensen.

5  Wees echt

Speel je een spelletje, dan val je door de mand. Zoek naar een probleem dat je oprecht mysterieus vindt, stel vragen waarop je het ant-
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woord oprecht (nog) niet weet, schets scenario’s die je echt raken en
simplificeer niet waar dat echt niet kan.
Het is dan wel een stuk eenvoudiger dan de beproefde Griekse retorica,
het is wel mysterieus, problematiserend, vol verbeelding, prikkelend
schaars en authentiek.
Vijf manieren om bezoek te trekken met een goede kop
Bufferapp.com, een prachtige scheduler voor actieve twitteraars, geeft
ook statistieken (analytics) over de tweets die je uitdoet. Handig en leerzaam, ook voor bloggers!
Met Analytics van Bufferapp kun je zien welke tweets vaak en welke minder vaak aangeklikt worden door bezoekers. Daardoor leer je welke van
jouw tweets de aandacht trekken en waarom.
Een selectie van veel aangeklikte tweets die ik van mijn account deed om
interessante artikelen op het web te delen via Twitter. geeft aan aan welk
soort artikeltitels hoog scoren. Ook handig voor bloggers!
“11 Must-know Tips and Tricks for Twitter”
“How to use Twitter for Relationship Marketing”
“How to Monitor Social Mentions in Five Minutes a day”
“What Children and Twitter have in common”
“5 Reasons Twitter makes you a better person”
“How Great Designers Think”
Wat we hiervan leren:
1  Hoofdletters in de kop trekken de aandacht

2  Tips en trucs doen het goed, vooral met aanduiding van het aantal
3  Koppen over HOE je iets moet aanpakken, zorgen voor verkeer

4  Koppen over HOE het nu zit met… worden veel gelezen

5  En, koppen over populaire onderwerpen trekken publiek – natuurlijk

Dus, bloggers en twitteraars, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
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S.C.H.E.R.P. blijven
Waarom blijven sommige ideeën hangen, terwijl andere ideeën een
zachte dood sterven? Hoe zorg je ervoor dat iets blijft hangen? Chip en
Dan Heath schreven er in 2007 over in hun boek ‘Made to stick’.
Zij zetten de maat voor effectieve communicatie, de oneliners, het bereik.
Maar dan wel met diepgang en fundament. Anders werkt het niet.
Hun ‘duct tape’-theorie vatten Engelsen samen als: Simple, Unexpected,
Concrete, Credible, Emotional, Stories. Kortom: SUCCES... (zonder de verplichte ‘s’, dat wel).
Voor het Nederlands – Wat zorgt ervoor dat een boodschap blijft
hangen? De boodschap moet SCHERP zijn:
 Simpel: (‘simple’) eenvoudigweg de kern van de boodschap, liefst in
één woord gevat
 Concreet: (‘concrete’) geen abstracte begrippen, maar aanduidingen
met de voeten op de vloer
 Hè?: (‘unexpected’) onverwacht, verrassend, dat trekt de aandacht en
houdt deze vast
 Emotioneel: (‘emotional’) mensen geven om mensen, niet om getallen en statistieken
 Relaas: (‘stories’) verhalen zorgen voor identificatie, inspiratie en actie
 Persoonlijk: (‘credible’) je gelooft personen; instanties of autoriteiten
gehoorzaam je, of niet...
Zo simpel is dat...
Als ik heel eerlijk ben
In zijn blog op de Harvard Business Review, “Never Ask ‘Does That Make
Sense?’” legt Jerry Weissman [2011] uit wat de gevolgen zijn van enkele
Engelstalige stoplappen, met name voor gesprekken en presentaties.
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Ze vullen de conversatie met lucht en betekenisloze frasen, maar ze kunnen een – vaak onbedoelde maar toch hinderlijke – negatieve impact
hebben op de boodschap. Kijk op de site naar de voorbeelden die hij
gebruikt, en naar hoe zijn volgers erop reageren.
Lees hier verder hoe dat nu zit in het Nederlands.
Eerlijk gezegd
“Als ik heel eerlijk ben”, is zo’n stoplap die – als je heel eerlijk bent – echt
niet in orde is. Weissman geeft het al aan: het is alsof de spreker tot dat
moment niet eerlijk was. Alsof de spreker het bij wijze van uitzondering
over de eerlijke boeg gooit. Misschien niet zo bedoeld, omdat het een
stoplap is in iemands spraakgebruik. Maar toch: niet doen, als je heel eerlijk bent.
Of zo
Heel vergelijkbaar is “Ik bedoel”, of “Eigenlijk gewoon”, of nog erger: “Als
het ware” en “ofzo”. Sprekers die hun publiek en hun gesprekspartner
serieus nemen, vermijden deze stoplappen. Zij nodigen hun vrienden uit
hen hierop te fileren tot het bot. Om het af te leren. Immers: deze stoplappen geven aan dat je tot op dat moment niet echt duidelijk was, of zo.
Zoals ik al zei
Helemaal zonder kwade opzet zeggen velen het: “zoals ik daarnet al zei”.
Eerder als hulp aan de luisteraar. Om verband in het betoog aan te brengen. Of om het punt nog een keer duidelijk toe te lichten. Fout! Aldus
Weissman. En ik ben het met hem eens. Alleen al de hint van ergernis die
deze stoplap achtervolgt, maakt haar onbruikbaar: niet doen, dat zei ik
toch al?
Nog een keer
De ergste is de didactische herhaling: de ogen van de spreker rollen
omhoog in de kassen, een net hoorbaar “tsk” met de tong tegen de voortanden en en paar zuchtende schouders vergezellen deze stoplap: “ik zeg
het nog één keer…” Ook al ondersteunt dit het krachtigste retorische
hulpmiddel – de herhaling – toch: niet zeggen dat je het doet (dat herhaal ik hier nog maar eens een keer…).
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Handboekje voor de padvinder
Het handboek van de padvinder op trektocht door de social media bevat
ook een hoofdstuk over heel praktische onderwerpen. Waarom moet je
bloggen? Hoe kan ik mijn website verrijken met behulp van de social
media? Hoe gaan klanten met klachten om? Moet ik bloggen en twitteren als persoon, of als iemand die in functie is? Wat zijn de tafelmanieren
bij de social media? En hoe ga ik met een crisis om?
Lees erover in dit hoofdstuk.
Vijf redenen waarom je moet bloggen
Marcus Sheridan van Thesaleslion.com zegt het ook al: bloggen is goed
voor je [Marcus Sheridan, 2011]. Voor je website, omdat het gratis SEO
betekent, voor je mensen, voor de verkoop en voor jouw merk. Een
samenvatting met een enkele inkleuring.
1  Jouw bloggers, jouw bedrijf

De medewerkers die bloggen op de bedrijfsblog maken echt deel uit
van het team dat het bedrijf online neerzet. Ze delen hun kennis en
enthousiasme op een gemakkelijke manier – on the job – en krijgen
onmiddellijke feed-back. Al was het alleen maar in de vorm van hun
boodschap die ze online plaatsen. Bloggen voor betrokkenheid, dus.

2  Wie deelt, neemt echt deel

Medewerkers ‘in de lijn’ die via het blog verslag doen van hun bevindingen en resultaten blijven scherp en up-to-date. Ze moeten wel.
Bovendien: wie iets uitlegt aan anderen leert nog het meest.
Bloggende medewerkers kunnen de vragen van klanten beter beantwoorden en zijn goed op de hoogte.

3  Wie deelt, krijgt vertrouwen

Medewerkers die op het bedrijfsblog content delen waar klanten wat
aan hebben, vergroten het vertrouwen van de klanten. En klanten die
het bedrijf vertrouwen zorgen voor meer omzet. Zo eenvoudig is het.

4  Meer informatie, sneller overstag

Klanten – en vooral potentiële klanten – oriënteren zich terdege bij
hun aankoopbeslissing. Daarvoor doen ze vooral beroep op anderen,
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en op wat de websites van de aanbieders vertellen. Hoe meer pagina’s over jouw onderwerp er op jouw site te vinden zijn, en hoe meer
er over jouw bedrijf wordt gesproken, hoe meer je die klanten helpt.
5  Jouw reageerders, jouw bedrijf

Als je comments en discussies toelaat op jouw bedrijfsblog, creëer je
een gouden mogelijkheid voor klanten om met elkaar over jouw bedrijf
te praten. Dat past bij het nieuwe tijdperk waar we in zitten, dat van de
conversatie. Wel goed meeluisteren, hoor. Dat is erg leerzaam.

Dus, bloggen zorgt niet alleen voor betere vindbaarheid op het web. Het
zorgt ook nog eens voor meer verkoop en meer contacten met potentiële
klanten. Een idee om een deel van het communicatiebudget hieraan te
besteden?
Zeven kansen voor vastgoedsites
‘We willen zo graag vertellen wat ons aanbod is (“Als je het eenmaal ziet,
dan ben je echt verkocht”) maar onze oude manier van marketing voldoet niet meer. Hoe betrekken we onze klanten toch bij ons aanbod? Ja,
we weten het: social media. Maar hoe?’

Dat is een vraag van marketeers in de vastgoed- en makelaarswereld. Het
antwoord is eenvoudig: vraag een ‘head of twitter’ om tijdelijk aan het
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stuur te zitten voor de social media. Maar wat zijn de aandachtspunten
waar je dan op moet letten?
Hier een aanzet, voor de vastgoedsector, in zeven kansen. Volg de pijlen…
1  Maak volgen mogelijk

Zorg ervoor dat mensen je kunnen volgen. Niet alleen op je website,
maar ook op Flickr voor de foto’s van de woningen, op Facebook voor
het contact met de andere (potentiële) kopers of huurders, op Twitter
voor de broodnodige informatie-uitwisseling en binding. Dat zorgt
voor presentie op het web en voor conversatie rond jouw project.

2  Maak een ‘secret group’

Zorg voor een besloten community waarin mensen die dichter bij de aankoop staan, of die al gekocht hebben, elkaar kunnen treffen. Nog voordat
er een steen op de andere gezet is, kunnen zij hier al buren worden.

3  Open de kanalen

Als er dan toch foto’s van het project gemaakt worden, waarom deze
dan niet delen in een Flickr-group? Dat vindt Google leuk, maar
bovenal: dat vinden jouw mensen leuk. Zorg voor een plek waarop jij
jouw projectfoto’s kunt delen, en waar ook deelnemers hun indrukken kunnen delen. Overigens: hetzelfde gaat op voor video’s en
filmpjes.

4  Faciliteer de conversatie

Twitter is bij uitstek de plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten rond
een thema. Zorg voor interessante vrienden en lekkere tweets, en de
mensen volgen je vanzelf. Zorg ervoor dat het gesprek, onder meer over
jouw project, gaande blijft. En, Google vindt dat helemaal fantastisch.

5  Zorg voor toegankelijkheid

Leef je in in de klant die op de meest ver verwijderde plek van jouw
project staat. Bedenk wat hij of zij nodig heeft om gemakkelijk toegang te krijgen tot wat je zo graag wereldkundig wilt maken. En help
hem of haar hierover met anderen te spreken.

6  Maak sharen mogelijk

Zorg ervoor dat de conversatie rond jouw onderwerp en jouw project
gaande blijft. Laat mensen bloggen over onderwerpen die het project

We Zijn Allemaal Twitterspreeuwen / Tips

64

betreffen en blog zelf over voor (potentiële) kopers belangwekkende
onderwerpen. Vergeet niet je webbouwer te vragen om bij elk artikel
share-knoppen aan te laten brengen.
7  Bied iets extra’s

En om deze socialmediamachine te oliën: zorg voor iets extra’s, iets
onverwachts, iets waar de mensen niet om vroegen maar toch krijgen. Dat zorgt voor gesprek, conversatie en aanbeveling. Dan hoef je
dat zelf niet te doen. Want dát was toch al ongeloofwaardig.

Service vragen via social media in vijf stappen
Het komt voor dat zelfs de beste service provider een steekje laat vallen.
Dagenlang probeerde ik een fout functionerend account bij Bufferapp te
laten repareren. Via mail deed ik oproepen. En dat was misschien wel
mijn fout.
Als routinier op Twitter reageerden de jongens van Bufferapp eerst niet,
later niet adequaat op de vraag via de mail. Het probleem bleef bestaan.
Daarom zette ik de volgende stappen. Met succes.

Stap 1 – De laatste kans
Ik stuurde ‘mijn man bij Buffer’ een tweet, met de vraag of hij mijn mail
ontvangen had. In die mail stond het probleem beschreven. Ik weet het:
Twitter is om te delen en niet om te zenden, maar toch.
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Stap 2 – De reputatie kietelen
Dan maar een plaagstootje via de social media. Ik tartte de online reputatie van de service provider door een statement en een vraag die een
dienstverlenend bedrijf niet graag ziet. Niet aardig, maar toch.
Stap 3 – De reputatie onderzoeken
Als er dan niks gebeurt, dan ook maar tegelijk die reputatie via een kleine
crowd source onderzoeken. Dit ziet de service provider ook niet graag,
dat kun je je wel voorstellen. Weer niet aardig, maar toch.
Stap 4 – Nadrukkelijk(er) zeuren
De temperatuur loopt op. Dagenlang kon ik geen gebruik maken van de
diensten die de service provider aanbood. Dagenlang ook geen antwoord
op mijn verzoeken dit te verhelpen. Ik spreek de jongens rechtstreeks aan,
maar toch.
Stap 5 – Succes delen
En als het de service provider dan kort daarna (nu wel!) gelukt is om het
probleem te verhelpen, dan moet je niet flauw zijn en dit succes uitbundig delen. Ook om de reputatieschade van de vorige stappen te repareren. Dat verdienen ze eigenlijk niet, maar toch.
Personen en functionarissen
Niet alleen overheidsambtenaren worstelen met hun publieke rol waar het
de social media betreft. Wetenschappers hebben het er ook moeilijk mee.
Een indruk van het gesprek met de betrokkenen.
Controle
Mogen wij nu wel twitteren en onze mening via Facebook delen?
Is dat wel handig? En, hoe gaan we de discussie aan via de social media?
Hoe houden we de kwaliteit van die discussie en de reputatie van onszelf,
ons onderzoek en onze universiteit daarbij onder controle?
Prangende vragen van wetenschappers die de drempel van de social
media willen nemen. Vragen die een antwoord nodig hebben, voordat de
voordelen van de social media geïncasseerd kunnen worden...
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Oplossing
Een oplossing werd door een van de aanwezigen aangedragen: kijk naar
hoe de wijkagenten het doen. Wijkagent Freek de Ridder van de wijk
Zuilen in Utrecht, bijvoorbeeld, beheert de twitteraccount
@wijkagut_zuilen. Vanuit zijn functie, en niet als persoon.
Heel slim, want op die manier kan hij, Freek de Ridder, zijn functie op
termijn overdragen aan de volgende wijkagent. Deze neemt de taak van
Freek over, inclusief zijn social media, en zijn online reputatie.
Groot hart
Handig! Het enige wat daarvoor nodig is: een groot hart. En uit het
centrum stappen, ten faveure van je eigen functie. Jouw thema centraal
stellen. En natuurlijk bestuurlijke ademruimte en ondersteuning.
Iets voor wetenschappers?
Ambtenaren
‘Fonctionnaire’ is Frans voor ambtenaar, preciezer: ‘fonctionnaire
publique’ . Het woord wordt in het Frans vaak neerbuigend gebruikt;
heeft ‘ambtenaar’ in Nederland niet dezelfde kleur? Met name als de
grenzen van de bureaucratie in beeld komen…Toch is het een heel goede
aanduiding: ‘publieke functionaris’.
Overheidsambtenaren worstelen met hun publieke rol, met name waar
het de social media betreft. Mogen wij als ambtenaar nu wel twitteren
en onze mening via Facebook delen? Spelregels en gedragscodes moeten
houvast bieden. Terwijl er voor allen een verlossend sleutelwoord is:
‘common sense’.
Overheidsambtenaren zijn persoon EN functionaris. Ook wanneer ze het
publieke domein betreden, bijvoorbeeld met de social media. Als je
beseft dat, bijvoorbeeld, Twitter een middel is om persoonlijke doelstellingen EN thematische doelstellingen te ondersteunen, wordt het allemaal een stuk eenvoudiger.
Wat je twittert als persoon, is jouw verantwoordelijkheid. Jouw persoonlijke profiel is gekoppeld aan jouw persoon. Je weet wat de reikwijdte is
en wat de risico’s zijn. Kijk maar naar hoe je opereert in je eigen vriendenen kennissenkring. Ook al ben je ambtenaar.
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Wanneer je twittert als functionaris, staat dat uit de aard der zaak in
het verlengde van het thema dat je wilt uitdragen. Jouw functionele
profiel is verbonden aan jouw functie en het thema dat je wilt uitdragen.
Helemaal vanzelfsprekend. Je kunt daarvoor gerust een apart
(thematisch) profiel aanmaken.
De omstandigheden (en het oog daarvoor) creëren de randvoorwaarden…
Common sense is de grondslag. Een boekje met regels is dan overbodig.
Alleen regels voor onwetenden
De intimiteit tussen zender en ontvanger die Twitter – onterecht – suggereert, maakt dat mensen privé-conversaties voeren op dit openbare
platform. Nu is dat niet zo erg als je niet zoveel volgers hebt.
Maar er zijn mensen met meer dan 1000 volgers die via Twitter veelvuldig uitgebreide privé-gesprekken voeren met twee of drie van hun volgers. Ik ken er die meer dan 10.000 volgers hebben en die hetzelfde doen.
Wat beweegt hen?
Het zijn gesprekken in de trant van:
@pietje kom jij nog naar de zaak vandaag?
 @jantje yup, nu onderweg naar Utrecht, vanmiddag misschien weer
op de zaak
@pietje ow gezellig, succes in Utrecht!
@jantje had jij mijn mail over de foto’s nog gezien? #benieuwd
 @pietje ah, nu pas. Als ik met de hond ga lopen breng ik de foto’s langs
@jantje mooi, bedankt!

Alle volgers van @pietje en @jantje kunnen ervan meegenieten. En,
belangrijker nog, de conversaties worden opgeslagen voor de eeuwigheid, met dank aan de zoekmachines.
Zijn dit gevallen van onwetendheid, tijdelijke verblinding, of van een
vorm van ijdelheid? Weten deze twitteraars niet van de
DM-mogelijkheid? Of is Twitter de enige manier om echt direct contact
met elkaar te leggen en heeft e-mail daarvoor afgedaan?
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De toeschouwers kijken vaak hoofdschuddend toe. “Is Twitter daarvoor
bedoeld”, hoor je ze denken. Voor mij zijn deze conversaties vaak een
reden om babbelaars te ‘ontvolgen’. (Ook al heb ik mij er in de begintijd,
toen ik nog weinig volgers had, ook wel eens schuldig aan gemaakt.) Ik
ben in ieder geval heel benieuwd naar hoe het precies zit met dit fenomeen. Ideeën?
En de regels dan?
Regels zijn voor kinderen, die nog niet alles weten en de gevaren nog niet
kennen. Regels voor het gebruik van social media uitgevaardigd voor
medewerkers, zijn een teken van onvoldoende kennis van die middelen.
Bij de gebruikers en bij directies.
Toen internet opkwam, was het veelal verboden op de werkvloer, of aan
strikte regels gebonden. Hetzelfde geldt voor e-mail. Regels moesten
gevaren voorkomen. Mogelijke gevaren, die leefden in de hoofden van de
directies die onvoldoende wisten.
Als je – bijvoorbeeld – weet dat wat je twittert, feitelijk openbaar is, ook al
doet twitter zich als besloten communicatiemiddel voor, als je weet dat de
boodschap die je deelt met je volgers snel in de zoekresultaten van Google
verschijnt, dan heb je geen regels nodig voor hoe je moet twitteren.
Regels zijn voor de onwetenden. Het gedrag dat de regels moeten bevorderen ontstaat vanzelf bij diegenen die voldoende weten…
Hoe blus je een socialmediabrand?
Er gaat iets mis in de bedrijfsvoering. Zoals bij Bol.com dat een lek in de
beveiliging van hun mobiele website had waardoor ik vrij op een account
van een ander kon rondkijken.
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Een brandje breekt uit via de social media. Hoe moet je daarop reageren?
Jay Baer en Amber Naslund [2011] schrijven erover op hun ‘Smartblog on
Social Media’. Hoe overleef je een social-mediacrisis? Conclusie: Bol.com
deed het goed.
In de eerste plaats moet je als bedrijf of organisatie de crisis herkennen
en erkennen. Dan pas kun je ermee aan de slag. Dus niet: ‘t zal wel overwaaien. Maar: optreden.
Blussen met social media
Optreden houdt in dit geval in dat je het ‘socialmediabrandje blust met
socialmediawater’ (dank voor de quote @thomasmarzano!). Gebruik dus
precies die kanalen waarop de onrust ontstaat: tweet over tweets, blog
over blogs, reageer op reacties…
Belangrijk is om op voorhand een duidelijke lijst met veelgestelde vragen
– en antwoorden (!) – klaar te hebben voor mogelijke lastige situaties en
vragen. Breid die lijst uit op het moment dat er onvoorziene omstandigheden zijn. En, zorg voor een consequente benadering in die lijst, een
strategie dus.
Stoom laten afblazen
Zorg ervoor dat de stoom afgeblazen kan worden. Dat kan door comments toe te laten op de eigen site, bij de veelgestelde vragen, de socialmedia-bedrijfspagina’s en de eigen blogposts. Houd die reacties scherp
in de gaten en reageer waar mogelijk.
Ook raden Baer en Naslund aan om de eigen site offline te zetten als het
te erg wordt. Bol.com haalde zijn mobiele site ook uit de lucht. Geef alle
medewerkers een eensluidend verhaal over wat er aan de hand is, zodat
zij bellers en mailers eensluidend te woord kunnen staan.
Leer ervan
Ten slotte: maak notitie van alles wat langskomt tijdens de crisisperiode
en bewaar tweets, reacties, eigen communiqués, blogs et cetera. Niet
alleen handig om de volgende keer te gebruiken, maar vooral om van te
leren.
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Tools
Leuk hoor, al die theorie. Maar hoe zit het nou in de praktijk? Hoe pak ik
die social media nu aan in mijn eigen praktijk? In dit deel een selectie van
gereedschappen die het antwoord op die vragen gemakkelijk(er) maakt.
Lees hier over hoe je de output van jouw socialmediakanalen gemakkelijk
kunt bundelen, op zo’n manier dat je de resultaten kunt delen met jouw
volgers: de nieuwsbrief verbleekt erbij. Lees hier ook over de manieren
waarop je jouw werkzaamheden kunt automatiseren, zonder dat het
onpersoonlijk wordt. En lees over hoe je je socialmediakanalen kunt
afstellen op zo’n manier dat de motor lekker gaat draaien.

Social media bundelen
Over hoe je met enkele stappen een eigen online publicatie kunt (laten)
maken van wat er speelt op de social media, rond jouw account(s) of
rond onderwerpen die jouw belangstelling hebben. Hiermee komt de
traditionele, met de hand samengestelde nieuwsbrief in een heel nieuw
daglicht te staan.
Je eigen Daily met Paper.li
Paper.li is een toepassing waarmee je een digitale krant kunt maken op
basis van je Twitter- of je Facebook-account. Meld je aan en vul je
accountnaam in, Paper.li doet de rest.
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Je krijgt een digitale krant waarin de meest gedeelde tweets of posts van
jou en jouw volgers verwerkt worden. Met name de links daarin, naar
websites, artikelen en foto’s, zorgen voor rijke content.
Je kunt ook een selectie doen op de tweets of de volgers, met de voor
Twitter gebruikelijke middelen: de zoekopdracht, de list en de hash-tag (#).
Op de url die Paper.li voor jou reserveert, blijft de krant staan. De inhoud
wordt dagelijks ververst. Een handige manier om je Twitter- of Facebookaccount globaal te volgen, zeker voor mensen met veel volgers. En ieder
geval handig om te delen.
Scoop.it: Seen.it, Done.it
Scoop.it (beta) helpt je te vinden wat je zoekt. Het is een toepassing van
het begrip ‘curation’. Je kunt een onderwerp invoeren en Scoop.it verzamelt
mogelijk interessante artikelen over dit onderwerp. Als je ze kiest, plaatst
Scoop.it ze in een magazineachtig formaat, zoals Paper.li of Flipboard (voor
de iPad). Je kunt ook eigen artikelen die je vindt op het web toevoegen.

Zal Scoop.it ooit een klapper worden?
Scoop.it is handig als je inspiratie tekortkomt, of als je geen zin hebt om
te zoeken via bijvoorbeeld Google. En het is handig om de door jou
ge’cureerde’ artikelen in een handig formaat te verspreiden via je sociale
netwerken. Maar of Scoop.it een nieuwe, omverwerpende toepassing is,
die je nooit meer wilt missen?
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Ik vroeg een account aan. En kreeg die. Ik maakte een onderwerp aan:
‘Bloggen voor beginners’, en voerde tags in. Scoop.it deed wat ie beloofde
en presenteerde mij artikelen waaruit ik een keuze kon maken. Echt veel
spetterends vond ik niet. Het aanbod was zo middelmatig als de vorm
geving waarin de artikelen terechtkomen.
Enfin, beoordeel het zelf en kijk naar mijn trial bij
www.scoop.it/t/bloggen-voor-beginners, of vraag zelf een ‘invite’.
Ik zal deze tool bij mijn blog-cursus aan beginners aanraden. Maar alleen
als instrument om mee op te warmen. ‘t Is allemaal een beetje eendimensionaal. De echte inspiratie komt toch pas wanneer je dingen vindt
waarnaar je eigenlijk niet zocht.
Drie redenen om Twylah te gebruiken
Ik mocht meedoen als deelnemer aan de beta-versie van Twylah. Blij met
de opbrengst, deel ik wat ik aantref. Zo werkt dat bij de social media: de
aanbeveling van direct betrokkenen weegt vele malen zwaarder dan wat
Twylah over zichzelf zegt. Slim, nietwaar?
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1  Klaar om te sharen

Datzelfde uitgangspunt van de aanbeveling door anderen hanteert
Twylah: een slimme selectie van jouw tweets wordt op een overzichtelijke webpagina verzameld. Klaar en gemakkelijk om door geïnteresseerden gedeeld te worden. Via de populaire deel- en volgknoppen.
De eerste reden om een account aan te vragen.

2  Slimme indeling in thema’s

Daar komt bij dat deze pagina ingedeeld is volgens de onderwerpen
die Twylah in jouw twitterberichten ontdekt. En die onderwerpen zijn
verbazingwekkend goed geraakt. Voor mij koos Twylah bijvoorbeeld
onder meer ‘Arnhem’ en ‘Infographic’. De tweede reden om een
account aan te vragen.

3  Het is gratis

Hoe ze het klaarspelen, die aggregatieapplicaties als Twylah, Paper.li
en Scoop.it, dat weet ik niet. Maar ze leveren hoge kwaliteit en vragen
daarvoor geen vergoeding. Elke dag een nieuw overzicht, voor nul
euro. Laten we hopen dat het zo blijft. Vooralsnog dus de derde reden
om een account aan te vragen.

Social media automatiseren
Over hoe je met enkele eenvoudige handelingen het handwerk van twitteren en posten kunt vereenvoudigen. Enkele hulpmiddelen voor automatische of semi-automatische posts, die plaatsvinden volgens de voorwaarden die jij van te voren bepaalt.
Automatisch twitteren, hoe doe je dat?
In de afbeelding (volgende pagina) zie je hoe ik automatisch en halfautomatisch twitter. Om tijd te sparen maakte ik een automaatje dat
de tweets uitzendt die ik anders handmatig had uitgezonden.
Bufferapp
Het begon allemaal met Bufferapp (dank je wel @LeoWid!) waarmee ik
een stapeltje tweets klaar kan zetten voor een paar twitter-accounts. De
tweets die ik in Bufferapp opsla (heel gemakkelijk), terwijl ik aan het
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browsen ben door mijn favouriete blogs, worden klaargezet voor verzending volgens een vast schema.

Bufferapp helpt me ook de twitter-roman @gelderseworst, over het dorpje
Twekkelerveldbroek, te schrijven samen met mede-schrijvers. Hiervoor
buffer ik tweets handmatig vanuit een bestand dat al klaar staat.
Ifttt
Toen kwam de online dienst If This Then That (ifttt.com), waarmee ik
mijn dagelijkse routine van blogs lezen en tweets volgen kon automatiseren. Ik lees ze nog wel, maar Ifttt.com verzorgt nu de tweets erover, die
ik voorheen handmatig deed. Wel even de goede parameters instellen.
Dus, als je dagelijks vele feeds volgt voor kennis en om te delen, dan kan
deze constructie je misschien helpen. Maar let wel op: kies je bronnen
zorgvuldig en stel het systeem goed af. Kwaliteit en frequentie (bronnen
met niet meer dan 1 post per dag) zijn cruciaal.
Bufferapp: handig!
“Waar haal jij al die tijd vandaan om zoveel te twitteren? Moet jij niet
werken?” Zulke vragen krijgen mensen die actief zijn op de social networks. Het antwoord is: van bufferapp.com!
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Bufferapp is een prachtige scheduler voor je tweets. Veel beter dan bijvoorbeeld Cotweet, waarin je per tweet de publicatiedatum met de hand
moet vaststellen. Nu is het een kwestie van surfen en klikken.

Kom je een aardige pagina tegen, dan klik je op de ‘Ad to Buffer’-knop in
je browser. Buffer vraagt je deze tweet te bevestigen – je kunt ‘m ook nog
aanpassen – en slaat hem op in jouw persoonlijke buffer bij Bufferapp.
com. Je kunt ook ‘gewoon’ tweeten via Bufferapp: de tweet wordt dan
toegevoegd aan jouw buffer.
Je kunt instellen op welke tijdstippen van de dag je de tweets wilt (laten)
publiceren. Verder geen omkijken naar! En dat voor meerdere twitteraccounts. Probeer het ook eens, als je vaak twittert: klik en buffer mee...
Voor meer informatie en een gratis account: bufferapp.com (nu ook voor
Facebook!)
If This Than That, een supertool
Met de dienst van Ifttt.com kun je social media en hun kanalen aan
elkaar koppelen. If This Then That verwijst naar een statement uit een
programmeertaal: Als Dit, Dan Dat. Maar je hoeft er niet voor te kunnen
programmeren. Je kunt met ifttt bijvoorbeeld twee twitterkanalen aan
elkaar koppelen en automatisch (re)tweeten over een onderwerp.
If This
In het IF-THIS-gedeelte kun je uit kanalen kiezen als jouw eigen Facebookaccount, je Foursquare-account, een RSS-feed naar keuze, of jouw Twitteraccount. Daar kun je bijvoorbeeld als IF aangeven dat er een tweet gedaan
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wordt met een bepaald woord of een bepaalde hash-tag erin. Of dat er op
een RSS-feed van een bepaald blog een nieuw artikel verschijnt.

Then That
Als er aan een van de voorwaarden wordt voldaan (je kunt vele ALS-DANtaken definiëren), treedt het DAN-gedeelte in werking. Daar kun je bijvoorbeeld definiëren dat de betreffende tweet geretweet moet, of dat de
link naar het RSS-artikel op jouw Evernote geplaatst moet worden.
Ik stelde vier acties in. Dingen die ik voorheen met de hand deed, verzorgt If This Then That nu automatisch voor mij: tweeten over de nieuwe
artikelen van een van mijn favoriete bloggers, over mijn Facebookberichten (om te testen), over de tweets van een favoriete twitteraar en
over berichten waarin het woord ‘laverbe’ voorkomt...
Makkelijk
’t Is in woorden lastiger dan in de uitvoering: een uitstekende user-interface begeleidt je stap voor stap door de procedure. ‘t Is zo gepiept. Nu
nog kijken of het op langere termijn ook bevalt...
Enfin, probeer het zelf maar eens en vraag de ‘invite’ aan op ifttt.com.
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Samen twitteren met Cotweet
Natuurlijk, degene die zijn hele dag verdoet met twitteren, die mag zich
wel eens achter zijn oren krabben. Maar wie Twitter slim inzet, hoeft daar
niet zoveel tijd aan te besteden.

Slim twitteren is mogelijk, en interessant. Niet alleen voor bedrijfsmatige
inzet van dit sociale medium. Een goed hulpmiddel daarbij is CoTweet. Dat
is een toepassing waarmee je samen een twitter-account kunt beheren.
Je kunt er – samen – tweets mee verzenden, én onderzoeken. En dat laatste is vooral handig als je webcare handen en voeten wilt geven.
Mijn twitteraccount @gelderseworst, maakt gebruik van het zogenaamde ‘schedulen’. Er staan drie tweets per dag van het twitterfeuilleton ‘Kreidlerverhalen’ gereed om geplaatst te worden. Twitteren met
losse handen, dus. Wie wil, schrijft mee, geïnspireerd door de verhaallijn.
En voor de actualiteit kan de beheerder van @gelderseworst altijd
gewoon (tussen)doortwitteren...
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Risico: Twitterfeedbackloops
‘Zo’, zei de ene socialmediaexpert tevreden tegen zichzelf terwijl hij met
een vette enter een nieuwe regel toevoegde aan zijn automatische
twitterconstructie, ‘nu krijgt iedereen die mijn tweet retweet daarvoor
automatisch een bedanktweet.’

(Illustratie: www.phillustrations.com)

Zo!
‘Zo’, zei de andere socialmediaexpert tevreden tegen zichzelf terwijl zij
een paar duizend kilometer verderop op precies datzelfde moment met
een volle enter een nieuwe regel toevoegde aan haar automatische twitterconstructie, ‘nu krijgt iedereen die mij bedankt voor mijn retweet van
zijn tweet daarvoor automatisch een retweet.’
Hee?
‘Hee’, zeiden twittergebruikers kort daarna in koor, verspreid over de hele
aardbol terwijl ze naar hun twittertijdlijn keken, ‘twitter doet gek... en nu
doet twitter het helemaal niet meer.’
Pak snel de walvis!
‘Oei’, zeiden ze bij Twitter terwijl ze naar een steeds sneller rondzingende
twitterfeedbackloop keken, ‘hoe hadden we dit kunnen voorkomen? Pak
snel de walvis!’
Wat bleek?
Beide socialmediaexperts bleken elkaar al enige tijd te volgen. Nu tot in
het oneindige. Dat is pas trouw...
Zie ook ‘Mexicaanse hond’ op Wikipedia.
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Social media optimaliseren
Over hoe je jouw socialmedia-accounts kunt optimaliseren en over de
uitgangspunten die je daarbij in de gaten moet houden. Want, als je een
Twitter-account hebt, ben je nog geen twitteraar…
Jouw Twitter-vrienden, jouw identiteit

“Toon mij jouw twitter-vrienden en ik zeg wie je bent.” Op jouw twittertijdlijn laat je zien wie je bent en waar je voor staat. Met je eigen tweets
en retweets, maar vooral met de tweets van degenen die jij volgt. Die
vrienden kies je zelf uit, om wat ze voor jou en jouw tijdlijn betekenen.
Voor organisaties geldt hetzelfde. In hun twitter-tijdlijn zie je hun DNA,
als het goed is tenminste. De bloggers, tweeps en organisaties die zij
volgen, bepalen de sfeer op hun feestje. Hun tijdlijn is de (gratis) etalage
voor hun identiteit. Zorgvuldig kiezen is dus cruciaal. De vrienden
monitoren – op eventuele misstappen – ook.
Dat DNA zorgt voor een rijk gevulde tijdlijn, met informatie die de organisatie graag wil delen, als gulle gastheer. En – belangrijker nog – het
zorgt voor het gewenste publiek van volgers. Zij komen immers af op wat
de betreffende tijdlijn te bieden heeft: links naar interessante informatie.
Op deze wijze bekeken is Twitter – als prototype van de social media –
hét middel om te werken aan (online) reputatie en mond-tot-mondreclame en -aanbevelingen. En dat allemaal zonder dat je er zelf voortdurend voor aan de bak hoeft. Jouw vrienden doen het werk.
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Ondertussen natuurlijk wel de goede gastheer blijven: delen, delen,
delen.
Luister, luister, luister

Addictomatic.com is een van de manieren om te luisteren. Het doorzoekt
de relevante websites, social media en blogs naar de meest recente
nieuwtjes, posts, video’s en afbeeldingen. Met een zoekcriterium dat je
kunt ingeven. Een organisatie of je eigen naam, bijvoorbeeld. Je kunt
gemakkelijk je eigen dashboard maken en instellen. Een bookmark naar
je eigen dashboard, en klaar ben je. Voor onderzoek op een later moment.
Ideaal als input voor onlinereputatiemanagement.
Addictomatic is een goed middel voor bedrijven en organisaties om te
luisteren naar de eigen klanten en de mensen die iets over hun merk of
diensten zeggen. En om op grond daarvan een gesprek met ze aan te
gaan, als dat nodig en handig is.
Slotenfabrikant Kryptonite die onbreekbare sloten zei te maken, ging er
bijna onderdoor toen iemand op een blog liet zien dat een Bic-pen ook
als sleutel werkte. Dit ontging de fabrikant, en de aanvankelijke ontkenning daarna van Kryptonite maakte het alleen maar erger. Het vertrouwen was beschadigd en de uiteindelijke schade was immens.
Dus, tref je echt slecht nieuws aan over je eigen bedrijf of organisatie –
met of zonder hulp van Addictomatic – zie het dan als een kans en ga in
gesprek: “kan ik helpen?” Ontkennen heeft geen zin...

We Zijn Allemaal Twitterspreeuwen / Tools

81

Enkele andere handige tools om te luisteren op het web. Voer een sleutelwoord in en volg wat erover gezegd wordt:
 Twitter Search
 Samepoint.com
 socialmention.com
 twazzup.com
 blogpulse.com
 boardtracker.com

Gebruik Analytics voor je socialmediastrategie

Google Analytics heeft met name fans bij de webbouwers en de technologen. Geen wonder: zij kunnen met deze statistische tool achterhalen of
ze hun werk goed doen. Maar Google Analytics wordt nog veel te weinig
gebruikt voor strategische doelstellingen.
Met name de inhoudelijk verantwoordelijken bij bedrijven en organisaties kunnen er veel nuttige informatie opdoen. Om maar niet te spreken
van de communicatieprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de PR
en de communicatie. Analytics biedt een schat aan strategische informatie en inspiratie voor campagnes via de social media en andere kanalen.
Enkele voorbeelden.
Zijn de zoekwoorden naar wens?
Welke zoekwoorden gebruiken mensen om jouw bedrijf of organisatie te
vinden? Dat geeft een goed idee hoe zij jouw bedrijf of organisatie zien.
Welke zoekwoorden of zinsdelen associëren ze met jouw merk? En, welke
zoekwoorden gebruiken de mensen níet? Mis je in het overzicht juist die
zoekwoorden waaronder je wel gevonden wilt worden? Kortom: is het
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gebruik van zoekwoorden in lijn met jouw doelstellingen, of is daar nog
een hoop werk te verzetten?
Waar komen de bezoekers vandaan?
Als de bezoekers op jouw site via social media als Twitter, Facebook en
LinkedIn binnenkomen, dan kun je daarop inspelen. Wordt jouw bedrijf
of organisatie wel waargenomen in de groepen waar je waargenomen
wilt worden? Of wil je juist meer verkeer uit andere groepen?
Maar ook: uit welk deel van de wereld komen de bezoekers? Moet ik me
met mijn bedrijf of organisatie richten op bezoekers van over de hele
wereld, of op de regionale of lokale bezoeker? En, past dat bij mijn doelstellingen? Gebruik ik dan wel de goede taal op de site? Als er bijvoorbeeld veel bezoek uit Engelssprekende landen is, en de website is overwegend Nederlandstalig, dan ligt daar een kans.
Welke pagina’s van de site zijn populair en welke niet?
Komt het overzicht dat Analytics geeft van de meest populaire pagina’s
van de website overeen met jouw doelstellingen? Staan die populairste
pagina’s wel op de goede plek op de site? En wil je bepaalde artikelen
juist wat meer onder de aandacht brengen, met een betere plaats op de
site en via de social media? Is het de moeite om voor het thema van de
populaire pagina’s een socialmediagroep te maken?
Of moet je een specifieke campagne te voeren rond dat populaire of juist
niet-populaire thema? Daarbij kun je ook kijken naar de terugkerende
bezoekers. Krijgt de site veel nieuwe of veel terugkerende bezoekers? Een
grote bezoekersloyaliteit duidt op fans. En die kun je bedienen, op de site
en met de social media of andere campagnes.
Een schat aan informatie, dus. Meer informatie op de website van Google
Analytics
Filter je Twitterstream met Refynr
Voor sommigen een luxeprobleem, voor anderen niet aan de orde: een
overvolle timeline op Twitter. Vooral als je veel Twitteraars volgt, is het
bijhouden van de tweets op je twitter-tijdlijn een probleem. De berichten
volgen elkaar snel op en je hebt niet de tijd om daaruit op te pikken wat
je nodig hebt.
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Je kunt natuurlijk lists maken of zoekopdrachten uitzetten, maar Refynr
biedt je een (gratis) filter om de pareltjes uit die stroom van berichten te
pikken. Het werkt overigens ook heel goed in combinatie met Bufferapp!
De oprichter van Refynr, Aaron Longnion, was een ‘zware’ gebruiker van
Twitter, Facebook, LinkedIn en RSS. Hij dacht dat er een makkelijker
manier moest zijn om door al die – mogelijk – nuttige informatie te bladeren en er de gewenste informatie uit te pikken. (Herken je jezelf?)
Omdat het nog niet bestond, bouwde hij – voor eigen rekening en
risico – een toepassing die de ruis op de social-mediakanalen kan filteren.
Het werd Refynr. Daarmee kun je op allerlei, heel gemakkelijke manieren
filters aanbrengen op je twitter-stream. Zodat je in heel korte tijd de
waardevolle tweets kunt opsporen. (Het werkt trouwens ook voor je
Facebook-tijdlijn.)
Kijk in deze afbeelding naar hoe ik Refynr inbouwde in mijn
twitter-machine...

Twee Facebook-trends om rekening mee te houden
Volgens Jim Belosic, van ShortStack [Jim Belosic, 2011], gebruiken meer en
meer bedrijven hun Facebook-pagina nadrukkelijker dan hun eigen, traditionele website. De mogelijkheden voor sharing, commenting en liking
die Facebook biedt, moeten op de eigen website vaak nog een plek vinden. Terwijl het bereik van de Facebook-pagina veelal veel groter is dan
het bereik van de eigen website.
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Deze trend wordt ondersteund door de liefde van bezoekers voor eigen
online acties die de social media mogelijk maken. En waar vind je nu meer
getuigenissen over een product of een dienst, op de Facebook-pagina of op
de website erover? Op de website vind je nog steeds de feitelijke informatie en de traditionele functionaliteit. Zo vullen beide elkaar goed aan.

De andere trend is die van de geheime pagina’s...
Geheime pagina’s
Phyllis Khare, co-autheur van ‘Facebook Marketing All-In-One for
Dummies’ [Phyllis Khare, 2011], signaleert een andere trend: die van de
geheime Facebook-groep, de secret Facebook group. Een gemakkelijk op
te zetten groep, die vanwege het besloten karakter heel goed geschikt is
voor kleine ondernemingen, coaches en adviseurs.
Dus niet een Facebook Business pagina, maar een Secret Group om van
alles te delen met je klanten. Als je geen lid bent van deze groep, zul je
hem ook niet waarnemen, nergens. En als je lid bent en je hebt e-mail
notificatie aanstaan, gaan je antwoorden direct naar de comment-tijdlijn
van de groep.
Maak de groep aan en nodig mensen uit met behulp van de groeps-url
en het (besloten) feest kan beginnen. Een heel bijzondere manier van
klantenbinding.
Facebook pimpen
Een eigen profiel op Facebook. Kan dat? Ja, dat kan. Maar hoe doe je dat
nu precies? Hier zijn de stappen.
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Stap 1: Download het stramien dat ik hiervoor maakte van mijn website.
Stap 2: Open het stramien in Photoshop of Fireworks en importeer een
(grote) profielfoto. Stuur deze foto naar de onderste laag (Arrange ->
Send to back) en schuif ‘m in de gewenste positie.
Stap 3: Knip de zes afbeeldingen uit (Crop) en sla ze stuk voor stuk op...
Stap 4: Ga naar je Facebook-profiel en upload de kleine foto’s naar je profiel. Doe dat in omgekeerde volgorde (de meest rechtse foto eerst) en tag
ze met jezelf. Gebruik de grote foto ten slotte als profielfoto...
Klaar! Geniet van het resultaat.
Een bedrijfspagina op Facebook pimpen
Goed, je hebt een bedrijfspagina aangemaakt op Facebook. Je hebt een
mooie profiel-afbeelding van de maximale 180 keer 540 pixels gemaakt
en geplaatst. Je hebt mooie foto’s geplaatst en het prikbord gebruikt
voor de eerste meldingen. En ook de corporate story op het bedrijfsprofiel
klopt helemaal.
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Maar hoe pimp je die Facebook-bedrijfspagina nu tot iets wat op een corporate website lijkt? De eerste stap zet je met de zogenaamde ‘custom
tabs’...
Ik gebruik Shortstack op shortstackapp.com, een prachtige intuïtieve
web-gebaseerde tool om – onder meer – een facebook-tab op maat mee
te maken. Shortstack geeft de mogelijkheid een gratis account aan te
maken. Daar vind je vele – gratis – templates, voor alle toepassingen wel
een. Maar je kunt er ook een eigen template maken.
Aan de slag
Na keuze voor een template kun je aan de slag. Breng onderdelen aan
naar believen. Schuif ermee. Pas ze aan. Gooi onderdelen weg. Plaats
afbeeldingen, tekst en links. Het gaat allemaal heel gemakkelijk. Net
zoals het koppelen van jouw custom tab met de facebook bedrijfspagina.

Fan of geen fan...
Standaard staat deze zeer eenvoudige custom tab die ik maakte voor een
vastgoed-partij op ‘vertonen’ .
Mensen die nog geen ‘fan’ zijn, krijgen de custom tab te zien. Fans daarentegen komen meteen op het bekende interactieve gedeelte van de
bedrijfspagina. Maar ook zij kunnen de custom tab met één muisklik
bekijken.
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Bedrijfspagina’s op Facebook? Fluitje… Maar dan wel met een toepassing
als Shortstack.
De bedrijfspagina op Facebook een naam geven
Je hebt een Facebook-pagina aangemaakt voor je bedrijf en je wilt er
gemakkelijk naar kunnen verwijzen. Bijvoorbeeld met een link op een
andere website, of in een mailtje.
Facebook heeft jouw bedrijfspagina al een url gegeven. Bijvoorbeeld:
www.facebook.com/#!/pages/Paleis-op-de-Heuvel/182346855189187

Best ingewikkeld en lastig te onthouden.
Hoe kun je er nu voor zorgen dat je een eenvoudiger url krijgt? Zoals bijvoorbeeld www.facebook.com/paleisopdeheuvel
Beheerder
Log daarvoor in op Facebook als beheerder van de betreffende pagina.
Zoek nu niet bij de menu-opties op jouw pagina, of bij de menu-opties
van de betreffende pagina. Daar vind je niets wat je verder helpt.
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Omweg
Facebook heeft in zijn wijsheid besloten om voor het aanpassen van de
url een bijzondere omweg beschikbaar te stellen: het subdomein ‘username’. Je moet er maar opkomen, en je moet het maar onthouden…
Type dus nu in je adresbalk ‘www.facebook.com/username’ (let op: letterlijk het woord ‘username’). Nu kom je op een pagina waar je de gebruikersnamen van pagina’s kunt beheren.

Kies een naam
Kies daar in het dropdown-menu voor de betreffende pagina en stel de
naam vast. Dat kan alleen als je het klaarzetten van de pagina helemaal
hebt afgerond. Let er wel op dat je deze naam later niet kunt veranderen.
‘t Is wel omslachtig. Maar in ieder geval beter dan voorheen, toen je voor
deze operatie ook nog eens een vastgesteld aantal fans voor de betreffende bedrijfspagina nodig had…
Wat is de meerwaarde van Google+?
Wat moet je nu als persoon en als organisatie met Google+, als je al
intensief en op maat gebruikmaakt van Twitter, Facebook en LinkedIn?
Ik voel er vooralsnog niet zoveel voor om de conversaties die ik als persoon voer op Twitter, Facebook en LinkedIn uit te gaan breiden met conversaties op Google+. Twitter, Facebook en LinkedIn dekken het ‘sociale
spectrum’ wel zo’n beetje…
Maar, voor de kracht die kan worden toegevoegd aan de vindbaarheid
(SEO) en de deelbaarheid (‘shareability’) van websites lijkt Google+ een
toegevoegde waarde te leveren. Eén share-knopje erbij en bezoekers kunnen artikelen en thema’s ook nog sharen via Google+.
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’t Is een kleine moeite. En, waarom zou je die kans laten liggen? Het is
Google wel toevertrouwd zijn eigen ‘plusjes’ de plek te geven in de
zoekresultaten die ze verdienen. De eerste berichten hierover geven aan
dat dat wel lukt. En, een half uurtje na publicatie staat het blogartikel
lekker bovenaan in de zoekresultaten.

Maar welke kant het nu opgaat met de branding van Google+? Dat kunnen we nog niet zeggen. Is er nog wel plek? We hebben Twitter voor de
‘snelle’ informatie. Facebook voor de informelere zaken. LinkedIn met wat
meer momentum, voor de zakelijker interacties. Wat blijft er nog over
voor Google+?
Dus: voor mij als persoon hoeft het vooralsnog nog niet, maar voor
organisaties en bedrijven lijkt het verstandig alvast Google+ mede te
omarmen. Kunnen we altijd nog zien.
HubSpot over Google+
Bij HubSpot denken ze dat Google-plus een goede kans maakt. Vanwege
de voordelen die ze eraan toeschrijven.
De voordelen volgens HubSpot
In ‘8-google-tools to improve your marketing effectiveness’, een handig –
en gratis – handbook van HubSpot lezen we de volgende uitspraken over
Google+ (door mij vertaald uit het Engels):
Google-plus: ‘een nieuw sociaal netwerk dat waardevolle social media en
waardevol zoekmachineverkeer naar jouw site kan sturen’.
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Google-plus: ‘deel je inhoud met specifieke groepen, en niet zoals bij
Twitter met al je volgers en het algemene publiek’.
Google-plus: ‘is meer dan alleen Facebook, en heeft een betere share-functie’.
Google-plus: ‘websites met de +1-knop krijgen 3,5 keer zoveel bezoeker
als website zonder die knop’.
Vervlakking...
Blijft de vraag open wat er gaat gebeuren. Gaan mensen hun berichten
en activiteiten op al die social media tegelijkertijd delen? En zullen ze
daarbij wellicht kiezen voor specifieke kanalen voor specifieke berichten?
Dat is een scenario waarbij de ‘zittende’ social media volume zullen moeten inleveren aan Google+ en waarbij een zekere vervlakking op zal treden, en misschien wel een zekere vermoeidheid bij de deelnemers. ‘t Is nu
al zoveel...
Of verhuizing?
Of zullen mensen massaal de door HubSpot gesignaleerde voordelen
zien en hun bestaande relaties massaal verhuizen naar Google+?
De tijd zal het leren. Kijken we ondertussen nog even naar wat er met
Google Wave gebeurde...
De les van Google Wave
Weet je nog, Google Wave? Hét instrument voor samenwerking en communicatie. De belofte van Google is niet aangeslagen. Google stopte
ermee. Je kunt nog wel inloggen, maar de zaak ligt stil.
Blijkbaar komen samenwerken en communiceren niet altijd even logisch
bij elkaar als de ontwikkelaars van Wave dachten. Wie wil communiceren,
gebruikt daarvoor zijn eigen instrumenten, wie efficiënt wil samenwerken kiest weer andere instrumenten.
En, als je samen wilt werken, wil je niet steeds gestoord worden door al
die mensen die daarbij ook nog eens met je willen chatten. Ook al gaat
het daarbij veelal over het onderhanden werk. Daaruit kunnen we lering
trekken, bijvoorbeeld bij Het Nieuwe Werken.
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Daarbij: Wave was gewoonweg te ingewikkeld. Al die instructiefilmpjes
die nodig waren om Google Wave te begrijpen. Ze waren wel goed
gemaakt. Maar ze zouden niet nodig moeten zijn geweest. Niet velen
werden enthousiast. Velen haakten af, als ze al een uitnodiging kregen
om Wave uit te proberen.
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To do’s
En hoe nu verder? Kijk hier naar de links en verwijzingen uit dit boekje.
Verken ze en geniet ervan!
Boeken
 Steven van Belleghem, 2010, ‘De Conversation manager’, Lannoo
 Jan Bommerez, Kees van Zijtveld, 2011, ‘Kun je een rups leren vliegen?’,
Nieuwe Dimensies
 James Gleick, 1987, ‘Chaos: Making a New Science’, Penguin
 Chip en Dan Heath, 2007, ‘Made to stick’, Random House
 Joseph Jaffe, 2007, ‘Join the Conversation’, John Wiley & Sons
 Martin Lindstrom, 2009, ‘Buy.ology’, Cornerstone
 Eli Pariser, 2011, ‘The Filter Bubble’, Penguin
 Brian Solis, 2011, ‘The End of Business as Usual’, John Wiley & Sons
 Rijk Willemse, Dirk van Schaijk, ‘Scoren door online sharing’, in de
reeks Food for Thought, 2009
Artikelen
 Jay Bear en Amber Naslund, 2011, ‘Social media to the rescue: Getting
your brand back on track when a crisis breaks’, smartblog.com
 Jim Belosic, 2011, ‘Business’ Shift In Focus From Websites To Facebook
Pages’, socialmouths.com
 Matt Cutts, 2011, Over de ‘filter bubble’,
news.ycombinator.com/item?id=2603971
 John Hagel III en John Seely Brown, 2011, ‘Five Ways to Hold the Right
Kind of Attention’, blogs.hbr.org
 Erik Janson, 2010, ‘Gemeenten huiverig voor social media’,
www.hulzen.nl
 Phyllis Khare, 2011, ‘How to Use Secret Facebook Groups to Enhance
Your Business’, socialmediaexaminer.com
 Kevin Kelly, 2008, ‘Better Than Free’, www.edge.org
 PEW Research Center, 2011, ‘How the Public Perceives Community
Information Systems’, www.people-press.org
 Marcus Sheridan, 2011, www.thesaleslion.com
 Jerry Weissman, 2011, ‘Never Ask “Does That Make Sense?”’,
blogs.hbr.org
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Video’s
 Jan Bommerez, 2010, MKB Krachtcentrale, vimeo.com/17392768
 Nicholas Christakis, 2010, How social networks predict epidemics,
www.ted.com/talks/lang/en/nicholas_christakis_how_social_networks_predict_epidemics.html
 Eli Pariser, 2011 , ‘Beware online “filter bubbles”, TED-talk, www.ted.
com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html
 Clay Shirky, 2009, ‘How social media can make history’, TED-talk,
www.ted.com/talks/view/lang/en//id/575
Links
 addictomatic.com – een instrument voor online
reputatiemanagement
 www.arnhemaanzee.nl – Arnhemse community voor kunst en
cultuur
 www.bottomlineperformance.com – over mobile learning en social
media
 bufferapp.com – de handige scheduler voor Twitter en Facebook
 cotweet.com – om samen een twitter-account te beheren
 creativecommons.nl – samenwerkingsproject voor open licenties
 duckduckgo.com – filterloze zoekmachine die Dontbubble.us ons
aanraadt
 google.com/analytics/ – Google Analytics
 ifttt.com – social media posts automatiseren
 paper.li/rijkwillemse – de Rijk Willemse Daily
 refynr.com – filteren in je Twitter stream
 rijgroengas.nl – Fiat’s groen rijden website
 rijkwillemse.nl – Blog van Rijk Willemse
 rijkwillemse.nl/images/stories/downloads/facebookprofileimagetemplate.png – de template om je Facebook mee te pimpen
 scoop.it/t/bloggen-voor-beginners – mijn scoop.it voor bloggers
 shortstack.com – Facebook-pagina’s op maat
 thomasmarzano.wordpress.com – Digital Thoughts, blog van Thomas
Marzano
 twylah.com/rijkwillemse – mijn Twylah-account
 westenweurt.nl – website milieuprogramma Nijmegen-West en
Weurt
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Over de schrijver van het voorwoord
Als er iemand een voorwoord zou moeten schrijven bij een boekje over social
media, dan is dat wel socialmediaexpert Thomas Marzano. Zowel op het net als in
real life is hij de verpersoonlijking van de betekenis en de kracht van de social
media.
Thomas is blogger, spreker en socialmediaenthousiast. Hij is global creative director online communications bij Philips Design. Zijn professionele doel: ‘memorabele
ervaringen creëren door middel van verbeelding en design’. Zijn overtuiging: ‘de
enige manier om een duurzame, betekenisvolle ervaring te creëren en om op de
lange termijn relevant te zijn als business, is door mensen in het centrum van de
verbeelding te plaatsen.’
Thomas heeft 500+ volgers op LinkedIn, hij heeft 1180 vrienden op Facebook, hij
heeft 38.000 volgers op Twitter en hij volgt 27.000 Twitteraars. Hij schrijft over zijn
ervaringen op zijn blog Digital Thoughts (thomasmarzano.wordpress.com).
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