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LinkedIn: Rolodex
of actief netwerk?
Waarschijnlijk heb jij – net als 5 miljoen
andere Nederlanders - een profiel op
LinkedIn. Uit ervaring en tijdens mijn
trainingen merk ik echter dat de meeste
mensen LinkedIn gebruiken als een
soort online Rolodex. “Ik doe er niks
mee, voeg alleen contacten toe” is
een veelgehoorde opmerking tijdens
LinkedIn trainingen.

“Sociaal doen is iets anders dan sociaal zijn.”

Nederlandse ondernemer koploper of naloper

Twittermania
Maastricht/Venlo | Nederlandse
ondernemers twitteren erop los.
Ruim een kwart van de bedrijven
in Nederland gebruikte in 2013
blogs of microblogs. Toch heeft
maar één op de drie bedrijven
in een protocol of richtlijnendocument formeel vastgelegd hoe
sociale media gebruikt dienen te
worden. Dat stelt de professionaliteit van deze ‘Twittermania’ ter
discussie. Hoe sociaal is het Nederlandse sociaalmedialandschap?

‘Slechts één op de drie bedrijven hanteert een sociaalmediabeleid’
Mede doordat het gebruik door bedrijven blijft
toenemen, lopen Nederlandse ondernemers
binnen de Europese Unie ruim voorop met het
gebruik van Twitter en andere sociale media,
berichtte het CBS vorige maand. Volgens het
onderzoek had 46 procent van de Nederlandse
ondernemers in 2013 een account bij een
netwerk zoals Facebook of LinkedIn tegenover
35 procent in 2012. Eén op de tien bedrijven
is in 2013 dus voor het eerst actief geworden
op een sociaal netwerk, benadrukt het CBS.
Opvallend is de grote voorliefde voor Twitter.
In 2013 gebruikte 27 procent van de bedrijven
in Nederland blogs of microblogs - waaronder
Twitter - terwijl het gemiddelde, over het geheel
genomen in de EU, op 10 procent ligt.
Waar komt deze ‘Twittermania’ vandaan? Volgens deskundigen zijn het vooral de specifieke
kenmerken die deze communicatietool zo ra-

zend populair maken. Twitter is snel, laagdrempelig en je kunt er een grote doelgroep mee
bereiken. Daar zien veel bedrijven wel (gratis)
brood in. Zowel in Nederland, 76 procent, als in
de EU gebruiken de meeste bedrijven sociale
media om het imago van het bedrijf te boosten
en om producten aan te prijzen. Feit is echter
ook dat dit effect alleen daadwerkelijk bereikt
wordt als hier een gedegen communicatieplan
aan ten grondslag ligt. “Want sociale media
zijn nooit een doel op zich,” benadrukt Bart
Bosters, adviseur digitale media bij Grooh
Communicatie. “Nu steeds meer ondernemers
sociale media gaan inzetten, ontstaat er zo
langzaamaan het idee dat je hier als bedrijf iets
mee moet.”
De omgedraaide wereld. “Want je moet niets,”
vervolgt hij. ”Je kúnt er iets mee, mits dit bijdraagt aan het beantwoorden van het communicatievraagstuk. Uiteraard is het zo dat onder
andere Twitter steeds frequenter een mooi
hulpmiddel blijkt, maar het blijft een tool en is
nooit een doel op zich.”
De praktijk blijkt echter weerbarstig. Te vaak
is van een gedegen plan geen sprake en zijn
ook protocollen of richtlijnen in geen velden of
wegen te bekennen. Slechts één op de drie bedrijven hanteert een sociaalmediabeleid, waarin
bijvoorbeeld is opgenomen dat niet iedere
medewerker namens het bedrijf mag tweeten.
In 2012 had nog maar één op de vier bedrijven
zulke richtlijnen. Het besef dat dit geen overbodige luxe is, lijkt dus wel te groeien. “Er is echter nog altijd een grote groep ondernemers die
het moeilijk vindt om hier top-down regels aan
op te hangen. Vooral omdat dit in zou druisen
tegen het sociale karakter van sociale media,”
legt Bosters uit. “Opvallend is trouwens: hoe
hoger in de organisatie, hoe lager het gebruik.
Uiteraard ziet de ‘top’ wel dat er op dit gebied

van alles in de organisatie gebeurt en dat zij
hierop in moeten springen. Vanuit dat oogpunt
is het goed om protocollen, of liever gezegd
richtlijnen, op te stellen. Het geeft de mensen
handvatten hoe ze hiermee om dienen te gaan
en draagt ook bij aan een stukje bewustwording. Ook dat is van groot belang.”
“Frappant is echter bovenal dat de woorden
‘sociaal’ en ‘media’ tegenwoordig onlosmakelijk
verbonden lijken,” benadrukt Bosters. “Terwijl je
ze eigenlijk los van elkaar zou moeten zien. Sociaal doen is iets anders dan sociaal zijn. Het is
op de eerste plaats van belang dat je als bedrijf
sociaal bént. Dan kunnen sociale media een
mooie bijdrage leveren aan het invullen van de
communicatiedoelstellingen. Veel bedrijven zien
sociale media echter puur als zendmiddelen.
Ze gebruiken het als gratis reclametools. Dan
sla je dus de plank volledig mis. Het zijn juist
middelen om te laten zien dat je in communicatie wilt treden. Van belang is vooral dat je luistert en het gesprek aangaat. Alleen zo creëer
je echt een band met klanten. Dat er dikwijls
geen planmatige aanpak is, zie je ook aan het
structurele karakter. Of beter gezegd, aan het
ontbreken daarvan. Sociale media worden nog
te vaak ad hoc ingezet. Dat toont al aan dat er
geen strategie aan ten grondslag ligt en als het
daaraan ontbreekt, ben je dus ook niet bezig
met de integratie van richtlijnen.”
Wellicht is het dus veel interessanter om niet
louter het percentage ondernemers dat sociale
media gebruikt in beeld te brengen, maar
vooral ook eens het percentage dat dit professioneel invult in getallen te vatten. Hoogstwaarschijnlijk vallen deze klinkende cijfers dan een
stuk lager uit, maar het geeft wel een waarheidsgetrouwe afspiegeling van het Nederlandse sociaalmedialandschap. Want tussen
sociaal zijn of sociaal doen, zit een wereld van
verschil. Er is dus op het gebied van sociale
media vooral nog een wereld te winnen.
Tekst: Kim Maes
Fotografie: Pressmaster

Je kent het wel; op een netwerkevent
ontmoet je mensen en aan het einde
van de avond ga je naar huis met een
hoop visitekaartjes in je zak. Deze
visitekaartjes belanden dan uiteindelijk
ergens in een hoek op je kantoor of
(als ze geluk hebben) worden ze netjes
opgeborgen in een visitekaartjesmap. In
de loop van het jaar komen er uiteraard
nieuwe kaartjes bij dus voor je het
weet lig je ergens onderop en denken
mensen niet meer aan je.
Het mooie van LinkedIn is dat - zodra
je iemand toevoegt aan je netwerk
- je ervoor kunt zorgen dat je topof-mind blijft bij deze persoon. Hoe?
Heel eenvoudig, door regelmatig een
statusupdate te plaatsen. Wellicht heb
je eigen content (denk aan een blog,
column of persbericht) maar je kunt
natuurlijk ook content ‘hergebruiken’.
Bijvoorbeeld door nieuws over je
branche te delen. Voeg er dan wel altijd
een persoonlijke noot aan toe. Waarom
vind je het een interessant artikel? Ben
je het met de schrijver eens of juist niet?
Door je eigen sausje over het artikel te
gieten, laat je je expertise zien en bouw
je aan je autoriteit.
De valkuil die veel LinkedIn gebruikers
maken is alleen maar te zenden en te
vertellen hoe fantastisch ze zijn. Succes
geboekt zus, nieuwe opdrachtgever
gescoord zo. Niet doen! LinkedIn is
immers een sociaal platform! Luister
naar je netwerk. Reageer op berichten
van anderen. Ga de interactie aan. Dat
is echt niet moeilijk! Reageer eens op
een bericht of geef simpelweg aan dat
je het ‘interessant’ vindt.
Kortom: ontdek dat LinkedIn veel
meer voor je kan betekenen dat alleen
je online Rolodex te zijn. Vergroot je
zichtbaarheid en zorg ervoor dat je
top-of-mind bent binnen je netwerk op
LinkedIn door kennis te delen en de
interactie aan te gaan.
Succes! Wil je mee discussiëren over
dit onderwerp dan kan dat natuurlijk via
www.linkedin.com/in/marjoleinbongers

Trefpunt voor startende ondernemers

Startersdag Limburg
Op zaterdag 15 november a.s. vindt van
10-16 uur in het Van der Valk Hotel in SteinUrmond de Startersdag Limburg plaats;
georganiseerd door het StartersCentrum
Limburg. Iedereen met startplannen voor een
eigen bedrijf kan hier terecht met zijn/haar
persoonlijke vragen. Het programma bestaat
uit een infomarkt en een uitgebreid seminarprogramma. Op de infomarkt staan tientallen
instanties en organisaties waar de startende
ondernemer iets aan heeft: van gemeenten,
de Belastingdienst, het UWV Werkbedrijf, IMK,
Ondernemersklankbord, banken & kredietver-

strekkers tot verschillende bedrijven (administratie, verzekeringen, marketing & sales,
(social) media, etc.)
Tijdens de seminars wordt praktische voorlichting gegeven over o.a. startersoriëntatie
(wat moet je doen om te kunnen starten),
belastingzaken, starten vanuit een uitkering, financiën & administratie en het gebruik van traditionele &sociale media voor startende ondernemers. Ook zijn recente starters aanwezig
die graag hun ervaringen delen. Deelname is
gratis. Aanmelden via de site is aan te bevelen

in verband met de te verwachten toestroom
van deelnemers. Wil je meer weten? Kijk dan
op de eventsite: www.startersdaglimburg.nl
Deelnemers kunnen zich hier ook aanmelden.
Ook op de website van het StartersCentrum
www.starterscentrum.nl is meer informatie te
vinden.
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