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WORKSHOP 
SOCIALE MEDIA 
Trainer: Ed Hartskeerl 

 Randstad Secretarieel – 1 november 2011    

Waarom sociale Media? 

• Steeds meer mensen dus ook uw klanten! 
• Persoonlijke profilering online 
• Sneller betrokken bij elkaar, geïnformeerd 
• Populairder dan Mail 
• Vervolg/uitbreiding “Mond op Mond” 
• Interne communicatie snel geïnformeerd 
• Gerichte informatie verkrijgen (feed) 
• Bewaar kennis online 
• Gratis? 
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Waarom sociale Media? 

• • 87% van de organisaties geven aan dat 
medewerkers onder werktijd gebruik mogen 
maken van social media.   

• • 73% van de organisaties heeft een specifiek 
contactpersoon of afdeling voor het gebruik 
van social media.  
– Voor 57% van de gevallen is dit de afdeling 

Marketing & Communicatie,  

• 21% geeft aan dat het MT het aanspreekpunt 
is voor het gebruik van social media. Slechts 1 
organisatie heeft een social media manager. 

– Gepubliceerd op: 20 juni 2011 

 

De piramide van Abraham H. Maslow 

 Contact onderhouden met vrienden 

 Communiceren over hobby’s of interesses 

 Nieuwe contacten, uitbreiden van vriendenkring 

 Geïnformeerd worden en blijven 

 Discussiëren over onderwerpen met onbekende 

 Vertrouwen hebben in een site als Wikipedia 

 Laten zien waar je goed in bent (foto,YouTube) 

 Vragen stellen en kennis delen 

 Verenigen online 

 Persoonlijke branding online 

 Nieuwsgierigheid naar een platform 

 Vergaren van inkomsten 
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70 plusser op Sociale media 

• 70-plussers worden steeds actiever worden op diverse vormen van social media. E-
mail blijft nog steeds het populairst met ongeveer 98 procent, maar Hyves (20,4%) 
en Facebook (14,3%) nemen aan populariteit toe.  

– Dat blijkt uit onderzoek van SeniorWeb en Microsoft. 

• Op deze manier spelen 70-plussers in de op de wens van kleinkinderen, die graag 
via deze media contact met hun opa en oma onderhouden. De grootste drijfveer 
is, dat zij graag met de tijd mee willen gaan. De dames winnen het qua activiteit. 
Ongeveer 25% van de dames tegenover 16% van de mannen is actief op Hyves. Bij 
Facebook zijn de verschillen iets kleiner van 17% met actieve dames, tegenover 
12% actieve heren. 

• Ook wordt steeds vaker contact gelegd met thuiszorgers ziekenhuispersoneel 

 

Een aantal sociale media 2011 
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Wat is het? Twitter 

 
 

• De activiteit bij het gebruiken van Twitter heet 
twitteren (ook wel tweeten), dat kwetteren 
betekent. Het logo van Twitter is daarom een 
klein vogeltje.  
 

• Iedere twitteraar kan op elk moment van de dag 
in maximaal 140 tekens vertellen waar hij/zij mee 
bezig is, wat hij/zij van plan is of wat hem/haar 
bezighoudt 

Wat is het? Twitter 

http://www.pijnacker-nootdorp.nl/134479/Twitterspreekuur_een_succes
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Korte URL via “Bit Ly” 

• Uw link verkorten met bit.ly 
 

• De link naar uw website kan soms erg lang zijn 
en daarmee veel karakters in beslag nemen in 
uw TWEET. Misschien is de link naar de juiste 
pagina zelfs wel meer dan de beschikbare 140 
karakters.  
 

• Wanneer u deze 'lange' link van uw website 
kopieert en u bezoekt de website http://bit.ly 
kunt u daar uw 'lange' link verkorten. 
 
 

TwitterFountain 

• http://www.twitterfountain.com/ 

 

http://bit.ly/
http://www.twitterfountain.com/
http://www.twitterfountain.com/


6 

Wat is het? LinkedIn 

LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, 
actief sinds 5 mei 2003, dat gericht is op 
vakmensen. Sinds eind maart 2011 zijn er 
wereldwijd meer dan 100 miljoen 
geregistreerde. 
 
Het belangrijkste doel van de website is 

geregistreerde gebruik te laten maken van 
elkaars (zakelijke) netwerk. Dat gebeurt 
door contacten te leggen met anderen die 
je vertrouwt. 

Wat is het? Facebook 

Facebook is een internationale 
sociaalnetwerksite voor onder 
anderen scholieren, studenten 
en werknemers. Sinds mei 2008 
bestaat er een Nederlandstalige 
versie.  

 

Doel: Contact met familie, 
vrienden, kennissen, collegae en 
onbekende onderhouden. 

 

Commercieel: Omzet maken via 
reclame, goldmember. 

Datum 
Aantal actieve 
gebruikers 

december 2004 1 miljoen 

december 2005 5,5 miljoen 

december 2006 12 miljoen 

april 2007 20 miljoen 

oktober 2007 50 miljoen 

augustus 2008 100 miljoen 

januari 2009 150 miljoen 

februari 2009 175 miljoen 

april 2009 200 miljoen 

juli 2009 250 miljoen 

september 2009 300 miljoen 

december 2009 350 miljoen 

februari 2010 400 miljoen 

juli 2010 500 miljoen 

december 2010 600 miljoen 

januari 2011 650 miljoen 

februari 2011 680 miljoen[8] 

april 2011 700 miljoen 
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Wat is het? Hyves 

Wie kent het fenomeen Hyves niet. Deze Nederlandse site is 
in 2004 opgericht door Ramond Spanjar. Inmiddels heeft 
Hyves al 7,8 miljoen leden.. Het is een gratis site met 
profielen. Je kunt er vrienden toevoegen en elkaar via deze 
site berichtjes sturen.  
 
Sommige werkgevers die nieuw personeel willen aannemen 
zoeken op Hyves of hun sollicitanten een profiel hebben en 
kunnen zodoende kijken wat voor type ze eventueel in huis 
halen. Je kunt trouwens wel zelf bepalen of je wel je profiel 
openbaar wilt laten zien. Er zijn diverse opties mogelijk. 
Profiel kan zichtbaar zijn voor iedereen of alleen voor 
vrienden of voor vrienden van vrienden.  
 

Wat is het? Yammer 

Yammer is een kloon van Twitter. Het belangrijkste verschil 
tussen Yammer en Twitter is dat bijdragen op Twitter door 
iedereen gelezen kunnen worden, terwijl die op Yammer 
alleen toegankelijk zijn voor collega’s.  
 
Waarvoor wordt Yammer gebruikt? 
Yammer koppelt de medewerkers van een bedrijf aan elkaar. 
Deze kunnen nieuws, links, documenten, meningen en 
informatie met elkaar delen. Elke medewerker heeft een 
profiel. Daarin is informatie te vinden over de persoon, zoals 
zijn foto, functie en waar hij aan werkt. Collega’s kunnen 
elkaar zo makkelijk vinden en bepalen bij wie ze moeten zijn 
met welke vraag.  
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Blackberry Pingen 

• BlackBerry Pingen is communiceren door middel van 
een tekstbericht, foto, filmpje of gesproken boodschap. 
Blackberry gebruikt hiervoor zijn eigen netwerk, je kunt 
contact houden met andere mensen die ook een 
BlackBerry hebben. Pingen wordt vaak ook vergeleken 
met msn of andere messengers. Op de site bieden wij 
alle informatie, handige BlackBerry tips en trics voor 
ping liefhebbers. ook voeg je gemakkelijk jouw 
ping toe en maak direct nieuwe vrienden. Of vergelijk 
de laatste BlackBerry telefoons! De bekende toestellen 
waarme je kunt pingen zijn; de BlackBerry Bold, 
BlackBerry Torch, BlackBerry Curve en BlackBerry 
Storm. 
 

'Gratis' sms voor Nokia: WhatsApp 

• Gratis sms voor Nokia gebruikers. Dat klinkt te mooi om waar te 
zijn. En eigenlijk is dat ook wel zo, maar het komt heel erg in de 
buurt met WhatsApp. En wellicht nog mooier aan het verhaal, is dat 
dit niet alleen voor Nokia gebruikers geldt. Ook Blackberry, Android 
en iPhone gebruikers kunnen gebruik maken van de diensten van 
WhatsApp. De kosten? Na het eerste jaar $1,99 per JAAR. 
 

• Dus, hoe werkt dat? Nou, eigenlijk erg goed. Uitstekend eigenlijk. Je 
installeert een programma van de WhatsApp site. Daarna ben je 
bijna klaar. Eerst moet je je telefoonnummer opgeven. Dit wordt 
direct daarna middels een sms geverifieerd. Als dat is gelukt, geef je 
een naam op voor jezelf (alleen nuttig voor een functie in iTunes) 
en klaar. De applicatie zoekt alle telefoonnummers in je adresboek 
op en kijkt wie van hen reeds op WhatsApp zit. En hun kun je direct 
berichten gaan sturen. 
 

http://blackberrypingen.nl/blackberry-tips.html
http://blackberrypingen.nl/blackberry-tips.html
http://blackberrypingen.nl/blackberry-tips.html
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Gebruik Privé of Werk? 

LinkedIn  Zakelijk 

Facebook  Privé en zakelijk 

Twitter  Privé en zakelijk 

Yammer  Zakelijk (binnen het bedrijf) 

Hyves  Privé en zakelijk 

 

Bovenstaande is natuurlijk niet strikt en zelf in te 
vullen maar wordt vaak als bovenstaande gebruikt. 

Gebruik Privé of Werk? 

Alleen via je werk ontvang je al tientallen en soms 
honderden mails per dag. Moet je dan ook nog eens een 
grote hoeveelheid tweets in de gaten houden?  

 

Om nog maar te zwijgen van de berichten van je 
Facebook- en Hyves-vrienden en je contacten op 
LinkedIn.  

 

Bij sociale media zijn er geen verplichtingen. Bovendien 
heb je per dag misschien momenten dat je even moet 
wachten of kunt multitasken. 
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Gebruik Sociale Media Werk? 

• Als je een profiel openbaar maakt kan ook je 
werkgever lezen wat je “privé” doet. 
Je maakt door berichten, foto’s, filmpjes en interesses 
een beeld van je zelf. 

 
• Zakelijk gezien kunt u natuurlijk ook de Sociale media 

gebruiken om eveneens berichten, foto’s, filmpjes van 
u zelf maar ook van uw werkomgeving en specialiteiten 
kenbaar te maken. 
 

• Mensen kopen van mensen.  
– (bij voorkeur mensen die je kent, persoonlijk of in je netwerk) 

Gebruik Sociale Media werk? 
( voordelen Intern) 

• Kennisdeling via Wiki (SharePoint) 

• Verbondenheid met elkaar 

• Samenwerking 

• Verhoudingen tussen manager en 
medewerker 
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Gebruik Sociale Media werk?( voordelen 

Extern) 

• Relatief goedkoop 

• Contact met klanten 

– Kan eventueel ook buiten kantoortijden 

• Kennisdeling via Wiki (SharePoint) 

• Verbondenheid met elkaar 

• Samenwerking 

• Verhoudingen tussen klant en leverancier 

 

 

 

Beleid in uw bedrijf? 

De kracht van sociale media ligt in het eenmalig 
onderhouden en bijhouden van de gegevens en de 
distributie van deze gegevens naar andere applicaties, 
natuurlijk met goedkeuring van de eigenaar.  

 

Aangezien veel medewerkers aandacht besteden aan een 
up-to-date LinkedIn-profiel is het gewenst om deze 
gegevens makkelijk te kunnen koppelen aan interne 
overzichten, zoals bijvoorbeeld het organogram op 
intranet of portal.  
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Beleid in uw bedrijf? 

• * Voorbeeld disclaimer: 'De hier gepubliceerde 
uitingen vertegenwoordigen uitsluitend mijn 
persoonlijke meningen en opvattingen en komen 
niet noodzakelijkerwijs overeen met die van mijn 
organisatie.' 

  

• Twijfels?  
– Als je twijfelt of het verantwoord is om bepaalde 

informatie online te plaatsen, bespreek dit dan met je 
leidinggevende.  

Beleid in uw bedrijf? 
DO'S DON’Ts 
 Zorg dat je de integriteitsregels van uw organisatie kent.  Plaats geen materiaal dat je in verlegenheid zou brengen als 

je moeder of collega's het zouden lezen. 

 Wees jezelf. Zeg wie je bent en waar je werkt, zeker als het 
over uw organisatie gaat. 

 Geen spam! Geen sluikreclame. 

 Als je het logo of een beeldmerk van jouw organisatie wilt 
gebruiken, raadpleeg dan eerst de regels.  

 Spreek niet namens je organisatie als je een eigen 
blog/kanaal hebt en daarin je mening verkondigt, gebruik 
dan een disclaimer. 

 Maak duidelijk als het om je eigen mening en opvattingen 
gaat. Schrijf in de ik-vorm. 

 Vervorm het logo of beeldmerk van je organisatie niet. 
Verbind het niet aan ongepaste inhoud. 

 Zorg dat de feiten kloppen en wees eerlijk. Onderbouw je 
mening met feiten. Vermeld de bron van je informatie.  

 Vertel geen dingen die onjuist zijn en maak geen valse 
beloften. 

 Zorg voor toegevoegde waarde. Denk na voordat je iets 
online plaatst. 

 Zoek geen ruzie. Plaats geen lasterlijk, grof, obsceen of 
bedreigend materiaal. 

 Gebruik je verstand en wees beleefd. Geef vergissingen 
toe en bied zo nodig je verontschuldigingen aan. 

 Verspreid geen interne informatie. Laat je niet uit over 
gevoelige zaken die niet openbaar gemaakt mogen worden. 

 Update regelmatig en ben aanwezig als dat nodig is.  Pas geen censuur toe op de mening van anderen. Behalve 
als het gaat om grof taalgebruik. 

 Houd rekening met auteursrechten. Gebruik geen teksten, 
citaten, logo’s, handelsmerken, muziek, afbeeldingen 
zonder toestemming vooraf. 

 Niet alleen vertellen en zenden. 

 Volg reacties op je eigen uitlatingen. Zet ze recht als ze niet 
kloppen. 
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Samengevat: 

• Waarom gaat u sociale media gebruiken? 
– Profilering, Informatie, Reclame, Vrienden 

• Welke sociale media gaat u gebruiken? 
– Voor zakelijke en/of privé doelen. 

• Bedenk voor wie is uw profiel toegankelijk? 
– Alleen voor vrienden 

– Vrienden van vrienden 

– Iedereen 

• Beleid, afspraken binnen het bedrijf? 
 

 

Veiligheid en sociale media 

 Sociale netwerken aantrekkelijk voor kwaadwillende: 
het grote aantal gebruikers, 
de beschikbaarheid van (persoonlijke) informatie, 

het vertrouwen tussen gebruikers, en 
relatief zwakke beveiliging 

 De twee belangrijkste risico’s van sociale netwerken: 
U kunt geïnfecteerd raken met malware 
Uw persoonsgegevens komen in handen 

van kwaadwillende 
Kwaadwillende passen bestaande en 

innovatieve aanvalsmethoden toe. 

 Door de standaard gebruikersinstellingen 
zijn uw profielgegevens publiek 

http://www.google.nl/search?source=ig&hl=nl&rlz=&=&q=malware&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=
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Etiketten en omgangsregels in  
Sociale media 

1. Bedenk dat het aanwezig zijn op sociale media vergelijkbaar is met het aanwezig zijn op 
een feestje waar je vrienden, je collega's, je baas en je klanten ook zijn. 
2. Wat er tijdens dat feestje gezegd wordt, is iedereen na een week weer grotendeels 
vergeten. Op internet is dit tot in de eeuwigheid terug te vinden. 
3. Publiceer geen bedrijfsgevoelige informatie 
4. Maak geen ruzie 
5. Maak verschil tussen wat je op persoonlijke titel meldt en wat je vanuit je functie schrijft. 
6. Maak duidelijk of je op persoonlijke titel of uit naam van je werkgever spreekt 
7. Optreden als woordvoerder voor het bedrijf is weggelegd voor pr-afdeling 
8. Breng jezelf niet in verlegenheid met tekst, video- of fotomateriaal waarmee je niet 
geassocieerd wil worden. 
9. Maak eventuele bronnen kenbaar 
10. Geef fouten toe. Bied excuses aan wanneer nodig 
11. Spreek met respect over andere culturen 
12. Respecteer copyright, gebruik geen merkuitingen van anderen zonder toestemming 
13. Controleer de reacties op je blog en zorg ervoor dat ze net zo respectvol zijn als van je 
eigen bijdrage 
14. Citeer geen collega's en gebruik niet andermans materiaal zonder toestemming. 
15. Plaats geen verdekte marketingboodschappen 
16. Lieg niet 

Sociale media en de secretaresse 

Netwerken worden in toenemende mate groter en moeilijker bij te houden. Het is dus 
niet alleen belangrijk wie jij kent, maar ook wie jou kent.  
 
Via LinkedIn is het eenvoudiger om jouw netwerk op de hoogte te houden van 
veranderingen in jouw functie of contactgegevens. Daarnaast biedt LinkedIn de 
mogelijkheid om een online CV op te bouwen, compleet met referenties door 
anderen.  
 
Handig als je aan het solliciteren bent! Heb je nog een baan, maar je bent wel aan het 
solliciteren en je wilt dat je huidige baas het niet ziet? Bij LinkedIn kun je de 
zichtbaarheid van je profiel voor anderen van je eigen netwerk zelf bepalen. 
 
Het nadeel van een groot netwerk kan zijn dat het aantal berichten, verzoeken en 
notificaties flink kunnen oplopen. Je zult dus keuzes moeten maken met betrekking tot 
de groepen waar je aan deelneemt en de notificaties die je wilt ontvangen. 
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Sociale media en de secretaresse 
• Interessante LinkedIn groepen: 

Binnen LinkedIn kun je zoeken op verschillende groepen: 
- Secretaresseclub – PA.NL 
- Directiesecretaresse 
- Zakenreis 

• Interessante Twitter accounts: 
@secretaresse 
@zakelijk 
@vergaderruimte 
@prijsvraag 
@zakelijkuit 
@romantiek 
@vrouwenzaken 
@recreatief 
@feest 

 

Sociale media voor de secretaresse 
http://www.facebook.
com  

http://www.directiese
cretaresse.nl/  

http://www.linkedin.c
om  

www.pa.nl 

http://www.directiese
cretaresse.nl/feed/rss/  

http://www.letsmeet.nl/  

http://www.secretaresse.mo
bi/  

http://www.secretaresse.fm/  

http://twitter.com/#!/secreta
resse 
 

http://mail.directiesecretares
se.nl/cgi-bin/gmail/login.cgi  

http://ds-pa.hyves.nl 
 

http://www.secretares
se.tv/  

https://www.wetransf
er.com  

http://www.linkedin.com/groups?gid=3088091&mostPopular=
http://www.linkedin.com/groups?gid=3088091&mostPopular=
http://www.linkedin.com/groups?gid=3088091&mostPopular=
http://www.linkedin.com/groups?gid=3088091&mostPopular=
http://www.linkedin.com/groups?gid=2485458&mostPopular=
http://www.linkedin.com/groups/zakenreis-3088078?gid=3088078&mostPopular=
http://twitter.com/secretaresse
http://twitter.com/zakelijk
http://twitter.com/vergaderruimte
http://twitter.com/prijsvraag
http://twitter.com/zakelijkuit
http://twitter.com/zakelijkuit
http://twitter.com/romantiek
http://twitter.com/vrouwenzaken
http://twitter.com/recreatief
http://twitter.com/feest
http://twitter.com/feest
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.directiesecretaresse.nl/
http://www.directiesecretaresse.nl/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.pa.nl/
http://www.directiesecretaresse.nl/feed/rss/
http://www.directiesecretaresse.nl/feed/rss/
http://www.letsmeet.nl/
http://www.secretaresse.mobi/
http://www.secretaresse.mobi/
http://www.secretaresse.fm/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://mail.directiesecretaresse.nl/cgi-bin/gmail/login.cgi
http://mail.directiesecretaresse.nl/cgi-bin/gmail/login.cgi
http://mail.directiesecretaresse.nl/cgi-bin/gmail/login.cgi
http://mail.directiesecretaresse.nl/cgi-bin/gmail/login.cgi
http://ds-pa.hyves.nl/
http://ds-pa.hyves.nl/
http://ds-pa.hyves.nl/
http://www.secretaresse.tv/
http://www.secretaresse.tv/
http://www.secretaresse.tv/
https://www.wetransfer.com/
https://www.wetransfer.com/
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Sociale media,  
secretaresse en de manager 

• Sneller contact via grotere netwerken. 

• Meer specialistische informatie opvraagbaar 

• Blijf geïnformeerd. (up to date) 

• Meer kennis voor de gespecialiseerde 
secretaresse door deel te nemen aan gerichte 
discussie / informatie groepen. 

• Problemen, vraagstukken, reizen, sneller op 
lossen met het juiste netwerk van zowel 
zakelijke als sociale contacten. 

 

Sociale media commercieel. 

• Het is de dialoog waar het om gaat, want die zorgt voor binding met 
de klant. En dat gaat leiden tot een zekere merkvoorkeur en 
daarmee ook hogere verkopen. 

 
• Een recente studie, uitgevoerd door de Altimeter Group (juli 2009), 

toont aan dat succesvolle klantinteractie via sociale media 
(engagement genoemd) correleert met betere financiële prestaties 
van de onderneming. De studie laat zien dat de bedrijven met een 
hoge mate van ‘engagement’ de afgelopen 12 maanden gemiddeld 
18 procent meer inkomsten genereerden. Terwijl ondernemingen 
die weinig tot geen interactie aangaan op sociale media gemiddeld 
6% lagere inkomsten laten zien in dezelfde periode. 
 

• Bron: http://www.mysocialmedia.nl/category/nieuws/ 
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sociale media commercieel. 

Gewoon even kijken of het werkt denken veel winkels en 
dan vooral “zenden”. 
 
http://twitter.com/#!/Blokker 
http://twitter.com/#!/Kwantumonline 
http://twitter.com/#!/Dreizen 
 
Sommige winkels/bedrijven gaan al verder en willen u via 
Twitter ook antwoorden: 
http://twitter.com/#!/dreizen_webcare 
http://twitter.com/#!/RunnersworldNed  
 

Sociale media commercieel. 

• Jezelf profileren.  

– “Like” een discussie. Niet iedere discussie, maar alleen de 
discussies die je werkelijk goed vind.  

– Geef commentaar op stellingen, peilingen en discussies in 
je vakgebied.  

– Start discussies/polls. Wees authentiek, discussieer alleen 
over zaken die je beroepshart werkelijk raken.  

– Schrijf een blog en deel je kennis. 

– Beheer een pagina. (Facebook) 

 

http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
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Sociale Media: TERMEN 

• Hashtag # 

– In Twitter spreekt men over een hashtag '. Dit wordt 
gebruikt om in je Tweet de keywords aan te duiden 
om de zichtbaarheid van je Tweet via de zoekmachine 
te bevorderen. 

• Ad @ 

– Voor wie is dit bericht bestemd? @htktwit 

• Retweet  
– Het opnieuw zenden van een  

tweet (bericht van max 140 tekens) 

 

 
 

Sociale Media: TERMEN 

• Smoelenboek 
– Een database met namen, adressen, functies en foto’s van 

medewerkers  

• Blog (voorbeeld: http://www.weblog.nl/ ) 
– Een weblog, ook wel blog genoemd, is een website waarop regelmatig 

– soms meermalen per dag – nieuwe bijdragen verschijnen en waarop 
de geboden informatie in omgekeerd chronologische volgorde (het 
nieuwste bericht verschijnt als eerst) wordt weergegeven. Wie een 
weblog bezoekt, treft dan ook op de voorpagina de recentste 
bijdrage(n) aan. De auteur, ook wel blogger genoemd, biedt in feite 
een logboek van informatie die hij wil delen met zijn publiek, de 
bezoekers van zijn weblog. 

• Yammer 
– “Twitteren over je werk” alleen binnen het bedrijf 

 
 

http://www.weblog.nl/
http://www.weblog.nl/
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Marketing:(6 vuistregels voor sociale media-marketing) 

• Focus op doelen, niet op kanalen 
Stel uw bedrijfsdoelen en algemene strategie voorop bij de keus voor sociale media. 

• Bepaal wie u allereerst wilt bereiken 
Analyseer uw doelgroep en participeer in de sociale mediakanalen waar zij zich bevinden. 

• Maak deel uit van de community 
sociale media is all about people. Dus personaliseer uw merk en maak deel uit van de conversaties. 

• Meten is weten 
Zoals bij alle marketingactiviteiten is het belangrijk om te achterhalen of wat u doet ook 
daadwerkelijk resultaat oplevert. Maak gebruik van tracking url’s om het aantal kliks en het 
bezoekersverkeer vanuit sociale media-kanalen naar uw website te meten. 

• Achterhaal wat erover u wordt gezegd 
Maak gebruik van alerts om te achterhalen wie wat waar zegt over uw merk. 

• Actie en reactie 
Indien iets over u wordt gemeld binnen een sociale media-kanaal, reageer hier dan zo snel mogelijk 
op of onderneem actie. 
 

Aantal programma’s 
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Facebook: gebruiksvoorwaarde 

• Kan ik een zakelijke account maken als ik al een gebruikersprofiel heb?  
 

• Het is in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Facebook om meerdere accounts te hebben. 
 

• Het is in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Facebook om meerdere accounts te hebben, 
ongeacht het doel. Als je al een persoonlijk account hebt, mag je geen zakelijke account maken, wat 
de reden hiervoor ook is. Je kunt alle pagina's en netwerkadvertenties die je maakt met je 
persoonlijke account beheren. 
 
Houd er rekening mee dat de fans van de pagina's die je beheert, je persoonlijke account of profiel 
niet kunnen zien of openen. Bij acties die je als beheerder onderneemt voor je pagina, wordt de 
naam van de pagina en niet je persoonlijke naam weergegeven als degene die de actie uitvoert. 
 
Om een pagina te maken klik je op de link 'Een pagina maken' onder het gedeelte 'Registreren' op 
www.facebook.com. 
 
Als je advertenties voor meerdere klanten wilt beheren, moet je dat doen vanuit één account. Je 
kunt het beste alle advertenties voor elke klant beperken om campagnes te scheiden. Helaas is het 
nog niet mogelijk om afzonderlijke creditcards aan elke campagne toe te wijzen of meerdere 
beheerders voor dezelfde advertentieaccount te hebben. 
 
 

Facebook account aanmaken: 

• http://www.facebook.com/ 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Het snelmenu 
1. Zoek via je bestaande mailadres 

naar andere vrienden op Facebook 

2. Vul je 
persoonlijke 
gegevens in 
 
3. Zoek algemeen 
naar namen van 
anderen 
bekenden 
 
4. Stel in wie wat 
mag zien van 
jouw pagina en 
gegevens 

Start met je Facebook 
Nieuwsoverzicht lees het laatste nieuws van je familie, 
kennissen en vrienden. 
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Privacy instellingen 

Account, Privacy instellingen 

Maak of bekijk een evenement 
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Facebook enquête 

• Poll 

 

 

 

 

• Nadat je vrienden hebt gevraagd zijn ze grijs 
kleurig. 

Pagina maken voor bedrijf 

Facebook-pagina's geven merken en bedrijven de 

mogelijkheid om op Facebook aanwezig te zijn. 

Merken en bedrijven kunnen hun Facebook Pages 

zodanig instellen dat het maximale uit de interactie 

met de gebruiker en de interesse van de gebruiker 

wordt gehaald. Met een Facebook-pagina kunnen 

merken en bedrijven relaties met gebruikers 

intensiveren en netwerkadvertenties gebruiken om het 

maximale uit marketing te halen. 
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Pagina maken voor bedrijf 
Zoek naar pagina 

Of helemaal onderaan 
de Facebook pagina klik 
op Maak een pagina. 

Pagina maken voor 

uw bedrijf kies 

Bedrijf, organisatie 

of instelling 

Pagina maken voor bedrijf 

Als beheerder heeft u de mogelijkheid 

om advertenties te maken, meldingen 

naar vrienden te sturen en statistieken 

te bekijken 
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Pagina maken voor bedrijf 

Vul gegevens in over uw 
doelgroep 

Pagina maken voor bedrijf 
Betaling voor deze pagina. 
Zie afbeelding: Prijsstelling 
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Advertentie maken 

Pagina beheren voor bedrijf 
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Pagina voor bedrijf statistieken 

Facebook: Help! 

Account, helpcentrum 
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LinkedIn (29 mei 2011) 

LinkedIn 

www.linkedin.com  

http://www.linkedin.com/
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LinkedIn 

• Verbinden met “oude” en huidige collega’s 

• Zoek werk. 

• Vraag de expert 

 

LinkedIn 

• Maak uw profiel zo volledig mogelijk 
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LinkedIn 

• Wie bekeek uw profiel? 
• Hoeveel mensen bekeken wanneer uw profiel? 
• Wordt lid van groepen die voor u meerwaarde op 

leveren, discussieer actief mee. 
 

LinkedIn Tips voor groepen 

• Tip 1: Kies de beste LinkedIn groepen 
– Denk hierbij aan criteria zoals onderwerp en regio 

• Tip 2: Focus op de meest populaire discussies 
– populaire discussies krijgen de meeste aandacht 

• Tip 3: De follow-up 
– geselecteerde groepen proactief bezoeken  

• Tip 4: Start uw eigen groep  
– regelmatig interessante informatie delen of discussies starten 

• Tip 5: Begin uw eigen discussie 
– Daarmee zet u zichzelf in de schijnwerpers en wordt u meer gezien als 

autoriteit 
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‘Twitteren op het werk goed voor de 
creativiteit.’ 

• Gebruik van sociale media als Twitter of Facebook onder werktijd is goed voor de creativiteit 
en de innovatie van werknemers. Dat constateert TNO op basis van een tweejarig onderzoek 
waarbij ruim 3300 werknemers in verschillende bedrijven zijn gevolgd. 

 

• 'Het gebruik van sociale media prikkelt werknemers tot creativiteit en nadenken. Daardoor 
ontstaan nieuwe ideeën waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen', stelt Paulien Bongers, 
innovatiedirecteur Arbeid bij TNO. 
 
Bongers: 'Sommige instellingen hebben het hele proces dat een werknemer moet volgen van a 
tot z vastgelegd in protocollen. Er wordt geen eigen inbreng van de werknemer verwacht en 
daardoor loopt het bedrijf innovatiekansen mis.  
 
Inzet van sociale media leidt tot langere en veelvuldigere contacten met de klant dan het ene 
telefoontje of gesprek op kantoor. Je leert de klant bovendien beter kennen en dat kan leiden 
tot nieuwe ideeën.' 
 

20/05/11  Algemeen Dagblad 

 

Twitter 

www.twitter.com  

http://www.twitter.com/
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Twitter 

Twitter (Volgen en gevolgd worden) 

• Volg de mensen waarin u interesse heeft 

• U wordt ook gevolgd als u regelmatig iets 
nuttigs te melden heeft. 

• Informeer elkaar over iets dat u aanspreekt 
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Korte URL via “Bit Ly” 

• Uw link verkorten met bit.ly 
 

• De link naar uw website kan soms erg lang zijn 
en daarmee veel karakters in beslag nemen in 
uw TWEET. Misschien is de link naar de juiste 
pagina zelfs wel meer dan de beschikbare 140 
karakters.  
 

• Wanneer u deze 'lange' link van uw website 
kopieert en u bezoekt de website http://bit.ly 
kunt u daar uw 'lange' link verkorten. 
 
 

Korte URL via “Bit Ly” 

•  Klik op Info Page+ voor statistiek  

http://bit.ly/
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Yammer (een “twitter” op je werkplek) 

• Het belangrijkste verschil tussen Yammer en 
Twitter is dat bijdragen op Twitter door 
iedereen gelezen kunnen worden, terwijl die 
op Yammer alleen toegankelijk zijn voor 
collega’s.  

Yammer (een “twitter” op je werkplek) 

• Inschrijven en eenvoudig gebruik op Yammer 
zijn gratis, maar als een bedrijf zijn eigen 
Yammer dienst wil opzetten moet daarvoor 
betaald worden. Yammer selecteert de 
collega’s door alleen mensen in een groep toe 
te laten die een bevestigd e-mailadres hebben 
van het betreffende bedrijf. De kernvraag en 
slogan van Yammer is “Waar werk je aan?”. 
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We transfer (grote mail verzenden) 

• www.wetransfer.com  

Dropbox (Waarom?) 

• Bestanden online, altijd bij u. 

• Gratis schijfruimte van 2 Gb 

• Delen met andere  
gebruikers 

• Verdien 250 mb  
extra opslagruimte 
bij delen met  
andere mensen 

• Tot 8 GB 

 

http://www.wetransfer.com/
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Dropbox 

• https://www.dropbox.com  

Applicaties in “The Cloud” 

• ZoHo 

• Google Apps 

• Windows Live 

• Skype 

 

 

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
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ZoHo 

• www.zoho.com  

 
• Zeer uitgebreid programma 

met o.a: 

• Tekstverwerker 

• Spreadsheet 

• E-Mail 

• CRM 

• Facturatie 

• enz 

Google Apps 

• www.google.nl  

http://www.zoho.com/
http://www.google.nl/
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Google Apps (maak een account) 

Google Apps (maak een account) 
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Google Apps 

• Uw eigen pagina inrichten 

• Kies gadgets 

 

 

• Verplaats gadgets 

Google Apps (documenten) 

• Klik op het menu Meer, documenten 
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Google Apps (documenten) 

• Kies Create new 

• Kies document 

Google Apps (documenten) 

 

 

 

 

 

 

• Sluit de site na het maken van het document 

• Zie volgende dia voor naam geven document 



41 

Google Apps (documenten) 

 
 
 
 
 
 

• Klik achter het document Untitled document op 
Actions en kies Rename. 

• Met Share kunt u het document delen met 
anderen via een mailadres. 

Google Apps (documenten) 

• Door documenten een ster te geven kunt u de 
belangrijkste documenten snel terug vinden. 



42 

Windows Live (Office 365) 

http://explore.live.com/office-web-apps  

Windows Live (Office 365) 

• Maak documenten 

• Lees uw mail 

• Deel via Facebook (klik op Windows live) 

• Maak uw documenten als of 
u met Word of Excel 
werkt 

• Sla uw foto’s op 

http://explore.live.com/office-web-apps
http://explore.live.com/office-web-apps
http://explore.live.com/office-web-apps
http://explore.live.com/office-web-apps
http://explore.live.com/office-web-apps
http://explore.live.com/office-web-apps
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Windows Live (Office 365) 

• Maak een document 
• Klik op Word 
• Typ de naam (Voorbeeld) 
• Klik op opslaan 

 
• In het menu bestand 

– Openen in Word 
– Opslaan 
– Delen 
– Sluiten 

 
 
 

Skype (bellen via het Internet) 

• www.skype.nl  

http://www.skype.nl/
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Skype (wat nog meer?) 

Ping (Hoe werkt pingen?) 

• Als je in het bezit ben van een BlackBerry, kun je 
gebruik maken van de BlackBerry Internet 
Services (BIS). Dit wordt aangeboden door het de 
producent van BlackBerry, het Canadese bedrijf 
Research In Motion. Een onderdeel van deze 
services is het programma BlackBerry Messenger, 
dat standaard geïnstalleerd is op iedere 
BlackBerry. In dit programma kan je contacten 
toevoegen, dit gaat met behulp van een PIN-
nummer (persoonlijk identificatie nummer, iets 
anders dan de code die je invoert om je telefoon 
te beveiligen). Elke 
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Ping (Hoe werkt pingen?) 

• Nadat je het PIN-nummer van een andere BlackBerry 
gebruiker hebt, kan je diegene toevoegen in je 
BlackBerry Messenger contactenlijst. Nu kan je pingen 
met elkaar, wat niet alleen bestaat uit het sturen van 
tekstberichten, ook video, foto’s en geluidsfragmenten 
kun je onbeperkt met elkaar delen. De informatie die je 
stuurt komt direct aan bij de ontvanger, en zo is het dus 
mogelijk om met elkaar te chatten. Pingen beperkt zich 
niet tot één-op-één gesprekken, je kan ook met 
meerdere BlackBerry gebruikers een groepsgesprek 
hebben.  

Whats App (Hoe werkt Whats App?) 

• WhatsApp is een messenger voor smartphones 
onderling die op dit moment verkrijgbaar is voor 
de iPhone en de BlackBerry en de Android en de 
Nokia. De app gebruikt push-melding zodat u 
onmiddellijk berichten van vrienden, collega's en 
familieleden ontvangt. Schakel over van sms op 
WhatsApp om gratis berichten, foto's, 
geluidsbestanden en videoberichten te verzenden 
en te ontvangen. Alle functies zijn al in de 
basisprijs inbegrepen, u hoeft dus geen plug-ins 
meer te kopen. 
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Whats App (Hoe werkt Whats App?) 

• Surf naar www.whatsapp.com/download/ met 
je mobiele telefoon 

• Klik op het juiste toestel en volg de instructies 
om de applicatie te downloaden 

• Zodra het downloaden voltooid is, kan je de 
applicatie direct starten en beginnen met 
pingen! 

 

Hulpmiddelen “Digitale Pen”  

• De digitale pen is een computer in een wat dikke 
pen die alles opneemt wat je hoort en opschrijft. 
Terwijl je tijdens een college of een interview 
notities maakt op papier, luistert dDe Livescribe 
smartpen is een computer in een wat dikke pen die 
alles opneemt wat je hoort en opschrijft. Terwijl je 
tijdens een college of een interview notities maakt 
op papier, luistert de pen mee via twee noise 
cancelling microfoons, een infraroodcamera volgt 
wat je schrijft. Stel een professor houdt een betoog 
over stamcellen en je schrijft als trefwoord 
'totipotente stamcellen' op het papier. Tik na het 
college met de pen op 'totipotente stamcellen' en je 
hoort precies via de ingebouwde speaker wat de 
professor op dat moment vertelde. 
 

 

http://www.whatsapp.com/download/
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Hulpmiddelen “I-Pad”  
• Compact design 

– De iPad is erg compact, waardoor je hem gemakkelijk kan meenemen. Met een dikte 
van slechts 1,35 centimeter past hij werkelijk overal in. Het gewicht van afgerond 
zevenhonderd gram is tevens niks wanneer je het vergelijkt met een paar kilo van 
een normale laptop. Het design is compact en erg mooi waardoor je er gezien mee 
mag worden! 

• Hoge batterijduur 

– Wanneer je de iPad gebruikt, kan je dit maar liefst tien uur doen zonder dat je de 
batterij hoeft op te laden! Dit is natuurlijk erg lang. Daarnaast kan je het apparaat 
een hele maand in standby aan laten staan. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer 
je de iPad als telefoon wilt gaan gebruiken. 

• Veel opslagruimte 

– Je kan de iPad prima gebruiken als multimedia systeem. Met een geheugen van 16, 
32 of 64 gigabyte kan je letterlijk uren films, duizenden muzieknummers en velen 
boeken kwijt op het apparaat. Dankzij dit grote geheugen en de eerder genoemde 
batterijduur kan je de iPad prima gebruiken op een vakantie of een lange vliegreis. 

• Telefoonfunctionaliteiten 

– Met de 3G protocol versie van de iPad is het zelfs mogelijk om te bellen en gebruik te 
maken van het internet waar je maar wilt. Hierdoor kan je de iPad bijvoorbeeld ook 
als navigatiesysteem gebruiken! 

• Scherm 

– Het scherm van de iPad onderteund Multi-touch waardoor je de iPad niet met één 
vinger, maar met meerdere vingers bestuurd.  

Hulpmiddelen “Round Table”  

• Microsoft RoundTable 
is in staat om hoge 
resolutie, 
panoramische video 
van de aanwezige 
deelnemers op te 
nemen, waarbij de 
camera automatisch 
de spreker volgt. Ook 
kan desgewenst een 
video-opname van 
complete vergadering 
worden gemaakt. 
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Hulpmiddelen “Smart Phone”  

• Veel mobiele telefoons bieden de 
mogelijkheid om adressen en afspraken op 
te slaan, mobiel internet (e-mail ontvangen 
en versturen, en internetpagina's bekijken), 
muziek te beluisteren en filmpjes te 
bekijken, maar een SmartPhone biedt vaak 
nog iets meer. Ze kunnen bijvoorbeeld een 
ingebouwde gps-ontvanger hebben, de 
mogelijkheid hebben om te synchroniseren 
met Microsoft Outlook of Lotus Notes, 
en/of de mogelijkheid om verbinding te 
maken met bedrijfsnetwerken. 

Hulpmiddelen “Spraak software”  

• U kunt tot driemaal sneller documenten 
schrijven dan wanneer u typt. Zo kunt u in 
korte tijd veel meer gedaan krijgen. Maar 
dat is nog niet alles...  
 
Dragon NaturallySpeaking is zoveel meer 
dan een dicteeroplossing. U kunt 
programma's openen, schakelen tussen 
vensters, omhoog of omlaag bladeren, e-
mails versturen, uw Facebook-status 
bijwerken, twitteren, afspraken maken, 
online winkelen en nog veel meer... Allemaal 
met uw stem. Handelingen waarvoor u 
voorheen meerdere aanslagen op het 
toetsenbord of klikken met de muis nodig 
had, kunt u met Dragon NaturallySpeaking 
met één spraakopdracht uitvoeren.  

http://www.youtube.co

m/watch?v=z3WJF-

SYGUM  

http://www.youtube.com/watch?v=z3WJF-SYGUM
http://www.youtube.com/watch?v=z3WJF-SYGUM
http://www.youtube.com/watch?v=z3WJF-SYGUM
http://www.youtube.com/watch?v=z3WJF-SYGUM
http://www.youtube.com/watch?v=z3WJF-SYGUM
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Hulpmiddelen “Voordelen”  

• Digitale Pen 
– Gemakkelijk notuleren en interpretaties terug luisteren 

•  I-Pad 
– Makkelijk vervoer, niet achter een scherm zitten tijdens de 

vergadering, digitaal werken 

•  Round Table 
– Vergaderen op afstand, meerdere mensen aan de tafel 

•  Smart Phone 
– Altijd beschikking over Telefoon, E-Mail, Internet, Sociale Media, Route 

planners, Office, SMS 

• Spraak software 
– Sneller werken met grote teksten en aansturen Pc. 

• Wat zijn de voordelen voor mijn manager? 
– Sneller resultaat 
– Altijd te bereiken 

 

Sociale media,  
secretaresse en de manager 

• Sneller contact via grotere netwerken. 

• Meer specialistische informatie opvraagbaar 

• Blijf geïnformeerd. (up to date) 

• Meer kennis voor de gespecialiseerde 
secretaresse door deel te nemen aan gerichte 
discussie / informatie groepen. 

• Problemen, vraagstukken, reizen, sneller op 
lossen met het juiste netwerk van zowel 
zakelijke als sociale contacten. 
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Bedankt voor uw aandacht. 
Ed Hartskeerl 

 


