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Voel jij je ongemakkelijk als je kinderen, kleinkinderen of 
collega`s het weer eens over Facebook of Twitter hebben? Je 
hebt geen flauw idee waar ze het nu precies over hebben en 
termen als ‘liken’, ‘tweets’ vliegen je om de oren? Je wil graag 
meepraten, maar bent ook bang om uitgelachen te worden 
vanwege je (in hun ogen) prehistorische kennis van zaken?

Geen nood, wij van Converzo.nl hebben namelijk als missie om 
in klare taal over social media te praten. In dit handboekje 
‘Social media voor op het nachtkastje’ leggen we je uit wat 
social media is en vooral ook wat je eraan hebt.

We waarderen het enorm als je na het lezen van dit 
handboekje je reactie achter zou willen laten. Dit kan op onze 
website (www.converzo.nl), maar een bericht via een van de 
sociale media-kanalen mag natuurlijk ook. Als dit laatste je lukt 
na het lezen van het handboekje, dan weten we ook meteen of 
onze missie is geslaagd .

Voor nu wensen we je veel leesplezier.

Met hartelijke groeten

Luc en Stefan  
Converzo.nl – Online marketingbureau uit Tilburg

Facebook: http://www.facebook.com/bureauconverzo 
Twitter: http://www.twitter.com/bureauconverzo

Voorwoord
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verzamelnaam van kanalen 
op het internet, waarmee 
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zonder tussenkomst van 
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Wat is social media en 
waar komt het vandaan?

Social media is een verzamelnaam van kanalen op het internet, 
waarmee gebruikers berichten uit kunnen wisselen, met of 
zonder tussenkomst van een redactie. 

Het ontstaan van social media was rond 1997, jaja zo recent is 
het nog. Het eerste sociale netwerk op internet was Six 
Degrees. 

“Social media is ontstaan in 1997 op de website Six 
Degrees”

De website Six Degrees is opgericht door Andrew Weinreich, 
een bekende Amerikaanse internetondernemer uit die tijd. 
Weinreich begon zijn carrière als financieel analist en ging na 
een korte tijd terug naar school om rechten te studeren. Hij 
werkte daarna twee jaar als juridisch professional. Tijdens zijn 
loopbaan bedacht hij het concept, waarbij je andere mensen 
kon ontmoeten via mensen die je al kent. Een heel logisch iets, 
wat zich in de ´echte´ wereld al ieder weekend in de kroeg 
voltrok. Alleen op internet was dit concept nog niet 
geïntroduceerd. 

In 1997 besloot hij zijn idee handen en voeten te geven. Hij 
lanceerde de website Six degrees: een regelrechte hit! Op het 
hoogtepunt had de website 1 miljoen gebruikers en 100 
medewerkers. Weinreich verkocht de website in 2000 aan 
Youthstream Media Networks voor $ 125 miljoen, zo’n € 95 
miljoen. 

“Social media is gebaseerd op het feit dat ieder mens een 
ander mens op de wereld kent via niet meer dan zes 
tussenpersonen”

Weinreich liet zich inspireren door de theorie dat ieder mens in 
de wereld is verbonden met elk andere persoon met niet meer 
dan zes stappen, ook wel bekend als de het concept van de ’six 
degrees of seperation‘. Het was ook de eerste sociale 
netwerksite, die mogelijkheden bood om berichten over en 
weer te sturen, een persoonlijk profiel aan te maken en 
vrienden van vrienden te bekijken. 

In Nederland duurde het, zoals gebruikelijk, iets langer voordat 
de nieuwe social media-trend uit Amerika over kwam waaien. In 
2001 lanceerde Ramon Stoppelenburg een blog waarop 
mensen zijn reis om de wereld konden volgen. Ramon had als 
doel de wereld rond te reizen zonder geld op zak. Via zijn blog 
konden mensen wereldwijd hem volgen, een slaapplek 
aanbieden of hem uitnodigen voor een etentje. En is het hem 
gelukt, jazeker! Dankzij social media. Dit geeft al meteen de 
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kracht weer van dit nieuwe fenomeen. Je kunt in zeer korte tijd, 
zeer goedkoop en gemakkelijk enorm veel mensen bereiken.

“De eerste vorm van social media in Nederland was Ramon 
Stoppelenburg die via een blog (onlinedagboek) de wereld 
gratis rondreisde”

Oké, genoeg geschiedenisles. Wat is social media nu precies? 

Als je in Wikipedia de term ´social media´ opzoekt, krijg je dit 
als resultaat:

Sociale media ~ (de Engelse term social media is ook 
in het Nederlands gangbaar) is een verzamelbegrip 
voor onlineplatformen waar de gebruikers, zonder of 
met minimale tussenkomst van een 
professionele redactie, de inhoud verzorgen. 
Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de 
gebruikers onderling.

Hmmm… hier word ik niet echt wijzer van, hoor ik je denken. Ik 
zal het schematisch voor je uittekenen. Dat werkt toch altijd wel 
lekker. Hieronder zie je het model zoals Wikipedia omschrijft:

Zoals je ziet, bestaat social media dus uit een zender die 
tegelijk ook een ontvanger kan zijn: een kanaal (de sociale 
media) en andere zender/ontvanger. Tussen het zenden naar 
de sociale media en ontvangen van sociale media kan 
tussenkomst van een redactie plaatsvinden. De zender kan één 
persoon zijn, maar ook een groep. Je ziet dat de interactie de 
voornaamste rol heeft: iedereen kan met iedereen via sociale 
media direct in contact staan. Met de sociale media bedoelen 
we hier de sociale media-kanalen, zoals blogs, forums, 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Hyves etc.

“Sociale media kan plaatsvinden met of zonder 
tussenkomst van een redactie”

Om je een voorbeeld te geven van sociale media met redactie: 
indien een Feyenoord-hooligan een niet al te vriendelijke tekst 
plaatst over zijn collegasupporter op het forum van een 
Ajax-website, dan is het waarschijnlijk dat de redactie van deze 
Ajax-website ingrijpt en het bericht censureert of verwijderd. 
Om onrust en rellen te voorkomen. In dit geval keurt de redactie 
dus eerst het bericht goed, alvorens het op de sociale media 
(blog) te plaatsen zodat het gelezen kan worden door de 
andere partij. De tussenkomst zie je vooral bij sociale media als 
blogs en forums. 

Een blog is een soort onlinedagboek: mensen schrijven er 
verhaaltjes op, waarop andere mensen kunnen reageren. We 
komen hier later verder op terug. Een forum is een 
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groepsdiscussie, waarbij gebruikers zelf onderwerpen en 
berichten kunnen aanmaken. De beheerder is vaak de eigenaar 
van de website, maar dit kan ook een lid uit de gemeenschap 
zijn. Zo kan Ajax bijvoorbeeld vragen aan de leider van de 
hooligans (fanatiekste supportersgroep) of hij het forum wil 
monitoren. Zodat de andere groepsleden geen verkeerde 
berichten plaatsen. Hij keurt dan eerst de berichten goed, 
alvorens ze te plaatsen. 

“ Forums worden vaak door een aangewezen redactie 
gecontroleerd, bij een blog zorgt de auteur zelf vaak voor 
die redactie.” 

Het karakter en de grondgedachte achter social media is een 
open en vrij communicatielandschap, waarbij er geen censuur 
plaatsvindt. Vandaar ook dat social media in socialistische 
landen als Noord-Korea en Vietnam bij wet verboden is. Kritiek 
op het regime is daar niet wenselijk. Denk ook eens aan de 
Arabische lente, de opstanden in Libië en Syrië, waarbij de 
waarheid pas echt boven tafel kwam door berichten via de 
sociale media (Facebook, Twitter, YouTube etc.). Terwijl de 
Syrische president Bashas al-Assad nog sprak over een vredig 
verzet, kwamen op de Amerikaanse televisiezender CNN de 
YouTube-filmpjes voorbij van actievoerders die met grof geweld 
werden neergeslagen. 

Tegenwoordig zie je dat dit gebrek aan redactie op kanalen als 
Twitter en Facebook toch ook wel tot problemen lijdt. Recent 

nog waren de bangalijsten in het nieuws. Lijsten die via sociale 
netwerken werden rondgestuurd met namen van meisjes die 
gemakkelijk in bed zijn te krijgen. Of denk eens aan de 
dreigtweets door pubers; zij kregen zelfs een bezoek van de 
politie. En natuurlijk met oud en nieuw de talloze 
YouTube-video’s van jongeren, die uitlegden hoe je van 
vuurwerk een bom kan maken. Hierop maakte de politie haar 
eigen filmpjes, waarin ze de jonge filmmakers tot de orde riep. 
Toch wel mooi om te zien hoe traditionele instellingen proberen 
bij te schakelen, maar toch blijven ze altijd achter de feiten aan 
lopen. 
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direct met mensen en 
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Wat kan ik met sociale media?

Met sociale media kun je eenvoudig gezegd online direct met 
mensen en groepen mensen communiceren. Het woord 
‘sociale’ geeft dit al duidelijk aan, het gaat om een sociaal 
gebeuren. Sociale media kun je nooit in je eentje bedrijven, 
tenzij je schizofreen bent ;)

Om je een mooi voorbeeld te geven, laatst las ik (wie is ik? 
Jullie schrijven dit boek samen, toch? Zo staat tenminste in het 
voorwoord.) een boek over onlinemarketing. Toen ik het boek 
uit had, vond ik het einde nogal slap. Hierover stuurde ik een 
‘tweet’ (bericht via Twitter) de wereld in. Omdat dit bericht de 
naam van de auteur van het boek bevatte, kreeg hij hiervan 
een melding. Hij stuurde me een ‘tweet’ terug en vroeg me 
specifiek wat ik niet goed vond en hoe het beter kon voor de 
herdruk. Deze man had ik in minder dan een half uur bereikt, hij 
woont in Amerika en ik had hem nog nooit gezien. Probeer 
zoiets maar eens te bereiken zonder de hulp van sociale 
media!

Tegenwoordig wordt sociale media steeds meer voor zakelijke 
doeleinden ingezet. Niet gek ook: daar waar de mensen zich 
bevinden, zijn snelle marketingjongens om hun producten te 
verkopen. Dit verklaart ook meteen de gigantische hoge 
waarde van sites als Facebook en Twitter, ze hebben een 

enorm bereik van mensen. Dit maakt het interessant voor 
reclamemakers.

Oké, erg leuk allemaal. Maar nu terug naar de kernvraag. Wat 
heb jij aan sociale media? Sociale media kun je voor meerdere 
doeleinden inzetten. Vanuit de marketing is er een analyse 
gemaakt van de soorten mensen, die actief zijn op social 
media. Dit geeft een goed beeld van welke motieven mensen 
hebben om deel te nemen aan social media.

Probleemoplossers: de meest voorkomende discussies op 
social media zijn vraag/antwoord-discussies. Iemand heeft een 
vraag of probleem en vraagt andere mensen hierbij om hulp. 
Een bekend voorbeeld hiervan is het Twitter-kanaal 
#durftevragen. Hier kunnen mensen hun vragen stellen. 
Twitteraars met een abonnement op dit kanaal en die het 
antwoord weten, zullen het antwoord dan ook geven.

Curatoren: zij leggen online een een verzameling over een 
bepaald onderwerp aan. Ze zoeken hierbij materiaal dat 
anderen geproduceerd hebben en brengen dit overzichtelijk 
samen. 

Netwerkers: zij zijn alleen maar bezig zijn om mensen en 
partijen bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar verder kunnen 
brengen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de vele headhunters, 
die actief zijn op LinkedIn.
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Makers: zij verzetten het meeste werk. Ze produceren de 
inhoud, die aan de hand van social media wordt gedeeld. Denk 
hierbij aan YouTubeYouTube-filmpjes, moppen, mooie foto`s, 
verhalen etc.

Profeten: zij geloven vooral in zichzelf geloven en 
willen hun gedachtegoed verspreiden. Ze hebben over 
alles en iedereen een mening en laten deze dan ook 
graag horen. Je zou kunnen zeggen dat Geert Wilders 
zich via de sociale media profileert als een profeet.

Voyeurs: zij delen zelf niet graag persoonlijke 
informatie, maar kijken wel graag wat de buren te 
melden hebben. Geschat wordt dat zeker 60% van alle 
deelnemers van social media uit deze groep mensen 
bestaat.

Klagers: Jaja, ook zij moeten er zijn. In het echte leven 
lopen er brompotten rond, maar op social media is het nog 
veel erger. Hier kunnen ze ook nog eens klagen zonder dat 
iemand direct zegt: “Zit niet zo te klagen.” Sommigen 
gebruiken Facebook als een klaagmuur, dit ter ergernis van 
de mensen die een positievere kijk op zaken hebben.

Bovenstaande omschrijvingen geven een ongeveer compleet 
beeld van al het type mensen, dat actief is op social media. Kun 
je jezelf al ergens bij indelen? Ik hoop niet bij de laatste groep ;)
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Welke soorten sociale media zijn er?

Nu we je in het kort hebben uitgelegd wat social media is en 
waar het vandaan komt, gaan we verder met de verschillende 
vormen van sociale media. Er zijn ontelbare sociale 
media-kanalen aanwezig op internet. Het is ondoenlijk deze 
allemaal te behandelen. Daarom beperken we ons tot de 
bekendste, ook om het niet te ingewikkeld te maken.

We behandelen in dit hoofdstuk achtereenvolgens de volgende 
sociale media-kanalen:

a.# Blog

b.# Forum

c.# Facebook

d.# Twitter

e.# LinkedIn

f.# Hyves

g.# YouTube

h.# Pinterest

a.!Blog
Een weblog, ook wel blog genoemd, is een website die 
regelmatig - soms meerdere keren per dag - vernieuwd wordt 
en waarop de geboden informatie in antichronologische 
volgorde (op datum) wordt weergegeven. Wie een weblog 
bezoekt, treft dan ook op de voorpagina de recentste 
bijdrage(n) aan. De auteur, blogger, biedt in feite een logboek 
van informatie, dat hij wil delen met zijn publiek, de bezoekers 
van zijn weblog. Meestal gaat het om tekst, maar het kan ook 
om foto's (een fotoblog), video of audio (podcast) gaan. 
Weblogs bieden hun lezers ook veelal de mogelijkheid om - al 
dan niet anoniem - reacties onder de berichten te plaatsen. Het 
is het persoonlijke of juist het gespecialiseerde karakter, dat 
weblogs interessant maakt voor bezoekers. Een bekende 
spraakmakende blog is Geenstijl.nl. 

Tegenwoordig is het heel gemakkelijk om zelf ook een blog te 
maken, dit kan bijvoorbeeld met Wordpress (wordpress.com). 
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b.!Forum
Een (discussie)forum bestaat uit een aantal publieke 
discussiepagina’s op het internet. Een forum wordt bezocht 
door mensen met gelijke interesses om over hun favoriete 
onderwerpen te praten. Bij de verschillende onderwerpen of 
topics kunnen bezoekers vragen stellen, antwoorden posten, 
een mening delen, enz. Soms zijn de onderwerpen op een 
bepaald forum zo uiteenlopend dat thema’s gegroepeerd 
worden aan de hand van categorieën of subfora. Dit maakt een 
forum gebruiksvriendelijker. Naargelang het soort forum kan het 
niveau van de discussie sterk variëren.

Bij sommige fora moeten bezoekers zich eerst registeren om te 
kunnen reageren, op andere forums kunnen ze berichten 
zonder registratie posten. Een bekend forum in Nederland is 
het jongerenforum van Fok.nl.

c.!Facebook
Facebook is een sociale netwerk-site, waar gebruikers hun 
persoonlijke interesses delen met anderen. Meer dan 900 
miljoen gebruikers zijn actief op het moment dat we dit boekje 
schrijven (april 2012): dat zijn meer mensen dan er in heel 
Europa wonen. Gebruikers kunnen een persoonlijk profiel 
aanmaken en anderen, die ook een profiel hebben, uitnodigen 
om ‘vriend’ te worden. Iedere gebruiker kan (net zoals Twitter) 
op een zogeheten prikbord (in het Engels: ’wall‘) berichtjes 
plaatsen. In deze berichtjes kan staan waar ze mee bezig zijn, 
waar ze aan denken of wat hun mening is. De berichtjes 
kunnen ook foto`s en video`s bevatten.

Een gebruiker kan natuurlijk ook zijn persoonlijke 
contactinformatie in zijn profiel (gebruiker is mannelijk) 
plaatsen. Men kan met elkaar communiceren via publieke en 
privéberichten.

Bedrijven kunnen op een Facebook een bedrijfspagina maken 
om hun bedrijf te etaleren. Merken zoals Nike gaan hier heel 
ver in: prachtig opgemaakte pagina`s met video en foto`s. Ook 
groepen, zoals sportverenigingen, kunnen een pagina maken 
en al hun leden hiervoor uitnodigen. Alles wat in een groep 
gebeurt, kan afgeschermd worden voor de rest van de 
Facebook-gebruikers. Het kan noodzakelijk zijn eerst 
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toestemming te verkrijgen alvorens toegang tot een groep te 
krijgen.

De oprichter van Facebook is de Amerikaan Mark Zuckerberg. 
Over de oprichting van Facebook is ook een bekende film 
gemaakt: The social network. 

d.!Twitter
Met Twitter kun je snel korte berichten van maximaal 140 
karakters uitwisselen met andere gebruikers. Dat wordt ook wel 
’twitteren‘ genoemd. Het is ontstaan uit het sms’en, dat zich 
naar het internet verplaatst heeft. Juist de beperking van 140 
karakters is een sterkte van dit kanaal. 

Twitter is een sociaal netwerk, waarbij je andere twitteraars kan 
toevoegen aan jouw account. Iedere Twitter-gebruiker heeft 
een eigen ‘tijdlijn’ (‘timeline’ in het Engels), waar alle berichten 
op komen te staan van personen die hij volgt. (Gebruiker is 
mannelijk) Andere twitteraars kunnen jou ook volgen. Dit houdt 
in dat zij jouw berichten zien op hun timeline, mits deze niet 
gericht zijn aan één persoon. Het is namelijk mogelijk om 
berichten gericht en ongericht te verzenden. Door een 
ongericht bericht te plaatsen, belandt het bericht op je eigen 
‘timeline’ en die van je volgers. Ook is het mogelijk om een 
gericht bericht te sturen. Hierdoor kan alleen de ontvanger of 
de personen die op jouw timeline kijken, het bericht lezen. 
Berichten die door andere twitteraars naar jou zijn verstuurd, 
kun je vinden onder het kopje ‘Verbinden’. Gerichte berichten 
worden ‘mentions’ genoemd.

In Twitter-berichten kunnen ‘hashtags’ worden toegevoegd 
(door # voor het woord te zetten: bijvoorbeeld #voedsel) , 
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waarmee een tweet wordt gekoppeld aan een onderwerp. Door 
te klikken op een woord met een hashtag, kom je bij een 
overzicht vol met berichten die dezelfde hashtag in hun bericht 
hebben staan. Hashtags die het meest voorkomen op Twitter, 
worden getoond in een ’trending topic‘-lijst. Dit zijn meestal 
onderwerpen, die wereldwijd onder de aandacht komen. Denk 
hierbij aan de opstanden in het Midden-Oosten of de viering 
van oud en nieuw.

Twitter is op verschillende soorten apparaten toegankelijk. De 
meest gebruikte zijn de ‘smartphone’ en de computer. Door op 
de computer naar Twitter.com te surfen en daar in te loggen, 
kun je hiermee twitteren. Voor de ‘smartphone’ zijn er tal van 
applicaties ontwikkeld, waarmee je op Twitter kan. Het gebruik 
van Twitter is geheel kosteloos.

e.!LinkedIn
LinkedIn is een beroepsmatige sociale netwerk-site. Het is een 
meer zakelijk netwerk waarop gebruikers hun c.v. kunnen 
plaatsen en in contact kunnen komen met andere 
professionals.

Het netwerk wordt opgebouwd door middel van uitnodigingen 
en introducties. Nieuwe contacten kunnen direct worden 
toegevoegd of via een introductie door bestaande 
LinkedIn-contacten. Personen die voor elkaar interessant 
zouden kunnen zijn, kunnen dus door wederzijdse 
LinkedIn-contacten aan elkaar worden voorgesteld.

LinkedIn wordt vooral gebruikt voor professionele doeleinden. 
Je zou kunnen zeggen dat LinkedIn is zoals Facebook, maar 
dan alleen voor je werk.

Bedrijven kunnen LinkedIn gebruiken om kandidaten te vinden 
voor een positie, werkzoekenden kunnen solliciteren via het 
netwerk. Door het systeem van introduceren blijft het netwerk 
redelijk exclusief en houdt het een professionele insteek.

LinkedIn kent ook groepen waar leden met gelijke interesses en 
een bepaald vakgebied deel van uit kunnen maken. Zo kunnen 
professionals in dezelfde branche bijvoorbeeld informatie 
uitwisselen en interessante personen ontmoeten.
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f.!Hyves
De sociale netwerk-site Hyves is vergelijkbaar met Facebook. 
Dit netwerk is vooral gericht op de sociale interactie tussen 
vrienden en bekenden. Hyves werd in 2004 opgericht door de 
Nederlanders Raymond Spanjar, Floris Rost van Tongeren en 
Koen Kam. Het ledenaantal is inmiddels uitgegroeid tot 9,5 
miljoen (begin 2010).

Na het aanmaken van een persoonlijk profiel en het eenvoudig 
plaatsen van foto's en informatie kunnen gebruikers vrienden 
en bekenden toevoegen als Hyves-contacten. 'Hyves- vrienden' 
kunnen elkaars profiel bekijken en elkaar openbare berichtjes 
sturen. Ook kunnen ze privéberichten versturen en lid worden 
van groepen die gericht zijn op bijvoorbeeld gezamenlijke 
interesses, hobby’s of favoriete merken. 

Verder plaatsen Hyve’ers korte updates om hun vrienden te 
vertellen wat ze doen of waar ze mee bezig zijn. Deze 
zogeheten 'Wie-wat-waars' zijn te vergelijken met de korte 
Twitter-berichten.

Het Hyves-profiel zou je kunnen zien als een podium voor het 
uitdragen van identiteit. Iedere gebruiker kan zo veel informatie 
over zichzelf geven als hij wil en foto's van bijvoorbeeld 
vakanties of feestjes uploaden. Ook kan hij aangeven waar hij 
graag komt of welke merken hij gebruikt.

In vergelijking met Facebook heeft Hyves een Nederlandser 
karakter. 

Ook zijn de Hyves-gebruikers over het algemeen iets jonger 
dan Facebook’ers. De site is opgericht in Nederland en de 
overgrote meerderheid van de leden is Nederlands. Dit 
betekent een andere doelgroep voor bedrijven die actief zijn op 
Hyves.
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g.!YouTube
YouTube is een website, waarop gebruikers video’s plaatsen en 
waarop iedereen filmpjes kan bekijken. Wie een zelfgemaakte 
video wil plaatsen op YouTube, moet zich eerst registreren:dat 
is gratis. Wie gewoon een video online wil kijken, hoeft zich niet 
te registreren.

De video’s worden online gestreamd. Deze onlinestreaming wil 
zeggen dat je de video’s meteen kan bekijken; je hoeft ze dus 
niet eerst te downloaden. Een video wordt volledig gedownload, 
terwijl je al naar het begin van het filmpje kijkt.

Tegenwoordig zie je vaak dat bestaande sites filmpjes van 
YouTube op hun eigen website zetten. 

Aangezien alle mobiele telefoons tegenwoordig camera`s en 
internet hebben, zie je dat de afgelopen jaren er enorm veel 
YouTube-video’s zijn bij gekomen. Op YouTube heb je ook 
aparte kanalen per onderwerp. Met bijvoorbeeld alleen maar 
filmpjes over koken of reizen.

Verder vind je op YouTube veel filmpjes met uitleg over 
bepaalde zaken: van het plakken van een fietsband tot het 
repareren van een televisie. 

h.!Pinterest
Een relatief nieuwe speler in de social media-wereld is 
Pinterest (opgericht in maart 2010). Dit platform is een virtueel 
prikbord, waarbij gebruikers foto’s en afbeeldingen kunnen 
delen. Het doel van Pinterest is dat iedereen hun interesses 
visueel kan delen. Deze site is vooral populair bij mensen die 
geïnteresseerd zijn in mode, interieur, design en kunst. Maar je 
kunt er ook terecht voor foto’s van recepten, bruiloften en 
reizen. In Amerika staat Pinterest.com in de top-50 van de 
populairste websites, gebaseerd op maandelijkse bezoekers en 
‘pageviews’ en laat daarmee sites als Groupon.com, 
Adobe.com en Blogger.com achter zich. 
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Hoe kan ik social media 
zakelijk inzetten?
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Hoe kan ik social media zakelijk 
inzetten?

Een veel gestelde vraag bij ondernemers is hoe hij social media 
zakelijk kan gebruiken. De meeste ondernemers hebben wel 
een LinkedIn-profiel, maar daar houdt het dan ook wel zo`n 
beetje op. 

De inzet van sociale media voor zakelijk gebruik verschilt per 
organisatie. Het resultaat van deelnemen op sociale netwerken 
is onvoorspelbaar door de complexe (sociale) structuur, die in 
zulke netwerken bestaat. Dat betekent dat wat voor de ene 
organisatie werkt, niet per se voor een andere organisatie hoeft 
te werken. De enige manier om achter de waarde van het 
zakelijk gebruik van sociale media te komen, is door ermee te 
experimenteren. Vanwege de beperkte resources die 
beschikbaar zijn, is het echter wel verstandig om hierin enige 
structuur te brengen. Ga dus niet twitteren om het twitteren!

Structuur begint bij de vraag wat je met sociale media wil 
bereiken. Koppel hier dus doelstellingen aan. Hieronder alvast 
een opsomming van de mogelijkheden, die sociale 
media-netwerken kunnen bieden. Deze lijst geeft in ieder geval 
een overzicht van wat er eventueel mogelijk is, maar zoals 
eerder gezegd: dat is afhankelijk van de context.

Marketing: Zichtbare aanwezigheid op sociale netwerken kan 
je merk versterken en is goed voor de vindbaarheid in 
zoekmachines. Tevens kan je je website/organisatie en 
producten promoten door bijvoorbeeld goede content op deze 
netwerken aan te leveren. Mensen gaan je op die manier als 
expert zien en krijgen vertrouwen in je organisatie, mits je het 
goed doet.

HR: Scan bijvoorbeeld de profielen van potentiële kandidaten 
of promoot vacatures. Vaak sluiten kandidaten uit je eigen 
netwerk op bijvoorbeeld LinkedIn beter aan bij een vacature, 
dan iemand die op een advertentie in de krant reageert.

Sales: Genereer ‘leads’ of verkopen door bijvoorbeeld 
kortingscodes of aanbiedingen via sociale netwerken te doen. 
Het computerbedrijf Dell heeft hiermee al vele miljoenen euro’s 
verdiend. Vergeet echter niet dat sociale media niet bedoeld 
zijn om potentiële klanten te ‘spammen’. Zodra je dit wel gaat 
doen, zul je merken dat dit zich snel tegen je gaat keren in de 
vorm van negatieve publiciteit.

Brand-monitoring: Kijk hoe er over je 
organisatie/product/merk wordt gesproken op sociale 
netwerken. Hiervoor kun je gebruik maken van Twitter Search, 
SocialMention, Google Alerts en vele andere ‘tools’. Een 
volgende stap is om deel te nemen aan de gesprekken over je 
organisatie, zodat je voorzichtig deze publiciteit kunt 
beïnvloeden op een eerlijke manier.
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Innovatie: Kijk of je trends kan opmaken uit de conversaties op 
sociale netwerken. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het 
lezen van ‘reviews’ op vergelijkingswebsites (bijv. Kieskeurig.nl) 
en deze input van klanten te gebruiken om je producten te 
verbeteren.

Support: Bol.com levert momenteel support via Twitter als 
extra servicekanaal. Als een klant op Twitter bijvoorbeeld zegt 
dat het doosje van een album kapot is gegaan tijdens het 
leveren, dan speelt Bol.com direct hierop in door via Twitter 
daarop te reageren en een vervangend product aan te bieden. 
Zo maak je van een negatief bericht een positieve klant.

Netwerk: Het gaat bij sociale media om relaties. Door actief te 
zijn binnen deze netwerken, kun je je businessnetwerk 
verstevigen. Opzoek naar een expert? Waarom LinkedIn niet 
raadplegen in plaats van de Gouden Gids?

Deze opsomming heeft als doel om enigszins richting te geven 
aan wat men met sociale media kan. Zoals je merkt, zijn de 
mogelijkheden met sociale media eindeloos en staat hierboven 
slechts een kleine selectie. Het is dus vooral goed om te kijken 
naar jouw situatie en te kijken wat jij er mee wil bereiken.

Beginnen met sociale media  

Hoe begin je met sociale media? Het enige algemene antwoord 
hierop is dat je daar pas achterkomt, als je gaat met 
experimenteren. Verantwoord experimenteren doe je door te 
letten op de volgende punten:

1.! Kijk allereerst waar jouw doelgroep/netwerk actief is en 
focus hier je aandacht op. Niet ieder sociaal netwerk is geschikt 
voor jouw doelgroep. Algemeen bekend is dat het Hyves voor 
informeel contact is en dat daar vooral jongeren actief zijn. 
LinkedIn is meer voor zakelijk gebruik en bevat vooral 
professionals en een iets oudere doelgroep. YouTube heeft in 
Nederland een bovengemiddelde acceptatie van allochtonen 
jongeren en Twitter bevat veel artistieke mensen, marketeers 
en 30+’ers. Cijfers over sociale media-gebruik in Nederland zijn 
goed te vinden via Google.

2.! Ondanks dat het lastig is om te voorspellen wat het 
resultaat zal wezen, is het verstandig om voor jezelf toch 
doelstellingen vast te zetten aan social media-gebruik. Op deze 
manier kun je kijken of je experiment gelukt is en of je hier dus 
structureel mee bezig moet gaan.
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3.# Als je werknemers bedrijfsmatig laat participeren op 
sociale netwerken, dan is het verstandig om hiervoor richtlijnen 
af te spreken. Zo voorkom je vervelende incidenten , die voor 
negatieve publiciteit kunnen zorgen. Formuleer bijvoorbeeld 
kernwaarden voor je personeel, zodat men niks ‘raars’ zegt op 
sociale netwerken en communiceert op de manier die bij jouw 
bedrijf past.

4.# Begin bij het begin: maak eerst kennis met de netwerken 
en de manier waarop men communiceert op die netwerken. Zo 
kun je kijken waar de waarde zit voor jouw bedrijf. Een goede 
instapper is bijvoorbeeld ‘brand-monitoring’, zoals we hierboven 
hebben genoemd. Al doende leer je het medium beter kennen 
en kun je hierop je activiteiten uitbouwen.

5.# Een ander belangrijk discussie punt is: moet ik een 
persoonlijk of een bedrijfsprofiel gebruiken? Het antwoord 
hierop zit hem in het feit dat de kern van sociale media bestaat 
uit een netwerk van mensen. Deze onderlinge relaties zorgen 
voor waarde. Een consument bouwt bijvoorbeeld veel eerder 
een relatie op met een persoon die voor een merk werkt dan 
met het merk zelf. De voorkeur is dus om op persoonlijke titel 
deel te nemen. Neemt niet weg dat een bedrijfsprofiel 
bijvoorbeeld geschikt is voor informatievoorziening, herkenning 
en vindbaarheid in zoekmachines. De kracht van sociale 
netwerken ligt echter in het persoonlijke contact.

Als er één boodschap belangrijk is, dan is dit het de volgende: 
“Sociale media zijn geen wondermiddel. Denk niet vanuit de 
techniek/tool, maar bekijk wat het zakelijke nut kan wezen.” 
Daarbij is het belangrijk om te onderstrepen dat het niet een 
kwestie is van “Ik stop er [x] in en er komt [y] eruit“. De 
opbrengsten worden vaak op lange termijn pas gerealiseerd en 
zijn niet altijd even goed zichtbaar/meetbaar. Zoals zo veel 
dingen in het bedrijfsleven kost ook dit energie en moet je 
ermee leren om te gaan. Verwacht dus niet dat er automatisch 
wonderen gebeuren bij het aanmaken van een Twitter-account .



5 Een vaak gehoorde, en 
terechte, vraag is of social 
media wel veilig is. Je zet 
er tenslotte een deel van je 
persoonlijke leven op. Je 
wil daarom weten met wie 
je wat deelt en op welk 
moment. 

Is social media veilig?
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Is social media veilig?

Een vaak gehoorde, en terechte, vraag is of social media wel 
veilig is. Je zet er tenslotte een deel van je persoonlijke leven 
op. Je wil daarom weten met wie je wat deelt en op welk 
moment.

Privacy

Facebook en Twitter liggen vaak onder vuur vanwege het 
privacybeleid, dat ze hanteren. Als je als nieuwe gebruiker een 
Facebook-account opent, staan alle instellingen namelijk 
standaard op zo’n manier dat je alles deelt. Twitter leest je 
adressenboek uit, bijvoorbeeld, Hotmail om te kijken wie er nog 
meer een Twitter-account heeft, zodat je meteen vrienden met 
hen kunt worden. Logisch ook, want het succes van een sociaal 
netwerk staat of valt met hoeveel mensen bevriend raken met 
anderen. Je moet het als een soort olievlek zien: ik word 
bevriend met Pietje en zie dat hij ook bevriend is met Jantje. 
Alleen zo kan de boodschap snel gaan: als iedereen maar met 
iedereen gelinkt is. 

Vooral Facebook introduceert steeds meer slimmigheden die 
op het eerste gezicht heel leuk lijken, maar wel tegen de 
grenzen aanzitten van wat op privacygebied aanvaardbaar is. 
Ook Google heeft hier een handje van, maar dat is weer een 
heel ander verhaal. Overigens, Google probeert ook een 

sociaal netwerk op te zetten onder de naam Google plus. Maar 
dat is tot dusver nog niet erg succesvol.

Een voorbeeld van hoe Facebook jouw privacy erg in het 
gedrang brengt: als je op een feest staat en iemand neemt een 
foto waar jij op de achtergrond staat, dan krijg jij hiervan via 
Facebook een melding zodra die persoon de foto op Facebook 
zet. Dit heet ’ taggen‘ en gaat tegenwoordig automatisch. 
Ofwel, Google herkend je gezicht en weet dus waar jij wanneer 
bent geweest, als er een foto van je wordt gemaakt. Zonder dat 
je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Moet je nu compleet paranoïde worden? Nee, totaal niet. Maar 
loop wel de privacyinstellingen na, zodra je een account 
aanmaakt bij een sociaal netwerk. Deze zitten vaak goed 
verstopt, maar moeten altijd aanwezig zijn. Loop alle opties na 
en zet uit wat je niet bevalt. Maar ga er niet vanuit dat het wel 
goed zit. Daarnaast moet het altijd een vuistregel zijn om te 
veronderstellen dat alles wat je online zet in potentie openbaar 
is. Je weet immers nooit of Facebook gehackt gaat worden. 
Complete ministeries, creditcardbedrijven en banken zijn al 
gehackt. Dus waarom Facebook niet. Wees dus bewust van je 
onlinegedrag.



22

 Kinderen

Voor kinderen gelden dezelfde privacy voorwaarden, zoals die 
ik hierboven geschetst heb. Alleen het lastige bij kinderen is dat 
ze zich vaak minder bewust zijn van de gevaren van social 
media. Ook kunnen mensen met verkeerde bedoelingen zich 
anders voordoen via social media. Die vriendelijke jongen van 
12 jaar uit Amsterdam kan ook best een oude vieze man uit 
Rotterdam zijn met verkeerde bedoelingen. Bij 
kinderen is het raadzaam de dialoog open te 
houden: vraag wat ze online doen en kijk af en 
toe mee op het scherm. Moet ik mijn kinderen ver 
weg houden van social media? Nee, ze komen er 
vroeg of laat toch mee in aanraking. Ieder kind op 
de middelbare school heeft tegenwoordig een 
‘smartphone’ met internet. Het is juist aan te raden 
ze er verstandig mee om te laten gaan en vroeg 
voorlichting te geven over de gevaren en gevolgen 
hun onlinegedrag. Zoals met alles in het leven, je 
moet ermee leren omgaan. 



6 Social media-bedrijven is 
enorm leuk, maar soms kan 
het wel veel tijd opslokken. 
Zeker als je op meerdere 
sites tegelijk actief bent. 
Hieronder hebben we 
enkele handige tips op een 
rijtje gezet, waarmee je 
efficiënter met social media 
om kunt gaan.

Tips en trucs
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Tips en trucs

Social media-bedrijven is enorm leuk, maar soms kan het wel 
veel tijd opslokken. Zeker als je op meerdere sites tegelijk actief 
bent. Hieronder hebben we enkele handige tips op een rijtje 
gezet, waarmee je efficiënter met social media om kunt gaan.

Link kanalen aan elkaar: je kunt Facebook en LinkedIn zo 
instellen dat Twitter-berichten er automatisch gepost worden. 

Verkort lange URL`s: Met een dienst zoals http://goo.gl/ maak 
je een verkorte url. Als je een URL inkort, houd je meer ruimte 
over in je Twitter-bericht.

Maak pagina`s persoonlijk: De achtergrond van Twitter kun je 
persoonlijk maken door een afbeelding toe te voegen. Op 
Facebook kun je Timeline-foto aanpassen en op Hyves kun je 
alles een eigen kleur geven. 

Leer plannen: Ga je een week op vakantie, maar wil je toch 
wat berichten op aan de hand van social media plaatsen? Dit 
kun je vooraf instellen met een ‘tool’ als Tweetdeck. Zo kun je 
op gezette tijden een bericht posten en bijvoorbeeld voor een 
week alles klaar zetten.

Stuur relevante berichten de wereld in. Bedenk wat een 
ander leuk vindt of wat een ander kan helpen. Je zal zien dat dit 
goed gewaardeerd wordt.

Wil je meer zakelijke volgers op Twitter? Kijk dan eens op 
ikwilmeervolgers.nl. Hier staat uitleg over een Twitter-tool, die 
automatisch de juiste volgers voor je benadert. 

Hulp  nodig?
bel  ons  op:
013  82  24  402

http://goo.gl
http://goo.gl


xxv

Zo, je hebt het gered tot het einde van het handboek. Hopelijk 
begrijp je nu wat social media is, wat je ermee kunt en waarop 
je moet letten. Wij vonden het heel leuk dit handboek voor je 
schrijven en hopen ook dat je met een berichtje laat weten wat 
je ervan vond. Dat mag via onze website 
(www.converzo.nl/handboeken) of natuurlijk via een van de 
sociale kanalen:

Twitter: http://www.twitter.com/bureauconverzo

Facebook: https://www.Facebook.com/bureauconverzo

Dit handboek kan natuurlijk altijd beter, dus tips en commentaar 
zijn erg welkom. Voor nu mag het nachtlampje uit en wensen 
we je een welverdiende goede nacht. 

Met sociale groeten!

Luc van Zelst# #  
Online marketeer – Converzo.nl  
 
Stefan Goossens 
Online marketeer – Converzo.nl

Dankwoord
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