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Na de minor Crossmediale 
communicatie was het al snel 
duidelijk dat ik tijdens het 
afstuderen ‘iets’ met social 
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oriëntatieperiode van een aantal 
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de ‘online experience in de B2B-
markt’.
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Het schrijven van mijn scriptie 
is een uitgebreid leerproces 
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(mijn kennis over social media) 
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en onderzoek).
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opleiding Communicatie af, die 
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opleiding ervaren heb. Hierbij 
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voor vier fantastische jaren die 
voorbij zijn gevlogen!
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Social media is tegenwoordig 
wereldwijd een populair begrip 
en is bij veel organisaties niet 
onopgemerkt voorbij gegaan.
Zo hebben CARENZA en 
OnlineAmbitie de social media 
opkomst ook meegekregen 
en willen weten hoe dit in de 
businessmarkt toepasbaar is. 

Wat nog onduidelijk is, is wat 
social media te bieden heeft. Wat 
zijn de voor- en nadelen, hoe is 
dit inzetbaar in de businessmarkt 
en welke ervaring heeft de klant 
hierbij.

Op basis hiervan is de volgende 
probleemstelling geformuleerd:
“Hoe kan social media de online 
experience in de B2B-markt 
optimaliseren?”

De bijbehorende deelvragen 
hierbij zijn:
 1. Wat is een online 
  experience?
 2. Het klantproces in de B2B-
  markt
 3. Wat is social media?
 4. Hoe kan social media per 
  stap van het klantproces de 
  online experience 
  optimaliseren?

De eerste drie hoofdstukken zijn 
gebaseerd op deskresearch van 
het internet en uit boeken. In het 
vierde hoofdstuk is de koppeling 

tussen de eerder behandelde  
hoofdstukken gemaakt, met als 
resultaat een framework. 
Het framework geeft inzicht in de 
online activiteit en de gewenste 
experience van de klant.
Dit framework is getest bij drie 
organisaties, namelijk DMDesk, 
TODAY IT en Systems Navigator. 
Voor elk is er een advies 
geschreven. Deze zijn de bijlage 
terug te vinden.

Deskresearch
Deze hoofdstukken zijn bedoeld 
om  als een soort trechter een 
antwoord op de probleemstelling 
te zoeken. 
Dit is gedaan door de begrippen 
vast te stellen en waar nodig de 
juiste koppeling te maken. 

Aan de hand van de opgedane 
kennis uit het onderzoek, is er 
een framework gemaakt die 
inzicht geeft in het gebruik van 
social media in combinatie met 
de gewenste belevenis per fase 
uit het klantproces. Dit wordt 
gedaan door middel van een 
touchpoint analyse (nagaan 
waar de doelgroep zich op 
social media bevindt) en een 
meaningful experience model (de 
belevenissen waar de doelgroep 
waarde aan hecht). 

In het framework komen alle drie 
de elementen terug (experience, 

gebruik van social media en het 
klantproces). 

Naast deze drie elementen 
bestaat het framework uit een 
aantal andere vaste elementen, 
namelijk:
	 •	 The	social	landscape
	 •	 Doel	van	de	organisatie
	 •	 Focus	van	de	organisatie

Fieldresearch
Om zeker te weten dat het 
framework klopt, is dit getest bij 
drie klanten van CARENZA en 
OnlineAmbitie. 

Voor elke organisatie is er bij de 
klanten kwalitatief onderzoek 
gedaan. Aan de hand van deze 
resultaten werd het framework 
ingevuld en kreeg de organisatie 
een advies over hoe ze social 
media kunnen gebruiken om 
de beleving van de klant te 
optimaliseren. 

Conclusie
Het framework kan op een 
makkelijke manier de gebruikte 
social media en de wensen 
en behoeften van de klant 
overzichtelijk te maken, maar is 
geen garantie voor succes. Dit 
ligt geheel aan de organisatie zelf 
en hoe actief er op de kanalen 
gecommuniceerd wordt. 
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Aan het einde van een opleiding, 
is het de bedoeling dat elke 
student een afstudeeronderzoek 
doet. In dit geval is er voor 
CARENZA en OnlineAmbitie een 
onderzoek naar social media 
gedaan.
Het doel van dit onderzoek is 
beide organisaties een advies te 
geven over social media en hoe 
deze de online experience kan 
optimaliseren.
Met dit advies, gevormd in een 
framework, is het de bedoeling 
dat de organisaties zelf advies 
kunnen geven aan klanten. 

Probleemstelling
Hoe kan social media de online 
experience van de B2B-klant 
optimaliseren?

Deelvragen
De deelvragen die hierbij horen 
zijn:

1.  Wat is een online 
 experience?
In dit hoofdstuk is het verschil 
tussen een online experience 
en een gewone experience 
behandeld. 

2.  Het klantproces in de 
 B2B-markt
Het klantproces is deelbaar in vier 
stappen, namelijk: reach, attract, 
convert en retain. Met deze vier 
stappen kan een organisatie zich 

zowel op de potentiële klant als 
de huidige klant richten. 

3. Wat zijn social media?
Hoofdstuk 3 gaat dieper in op het 
begrip social media. Wat is het en 
welke geschiedenis schuilt hier 
achter. 

4. Hoe kan social media 
 per stap van het 
 klantproces de online 
 experience 
 optimaliseren?
De vorige hoofdstukken gaven 
inzicht in de online experience, 
het klantproces en social 
media, maar geven nog geen 
antwoord op de vraag. Dit wordt 
in hoofdstuk 4 beantwoord door 
middel van een framework. 

Onderzoek
Dit advies is door middel van 
desk-	 en	 fieldresearch	 tot	 stand	
gekomen. 
Belangrijke bronnen hiervoor zijn 
boeken over social media en de 
marketing hierachter geweest. 
Voorbeelden hiervan zijn de 
boeken Connect! van Menno 
Lanting en Making Meaning 
van Steve Diller. Dit omdat het 
onderzoek dieper ingaat op 
de soorten social media en de 
beleving van de klant.

Daarnaast zijn trendwatchers 
zoals Mashable een veel-

gebruikte bron geweest. 
Mashable bespreekt al het 
nieuws over social media, wat 
voor een constante update zorgt 
in een wereld die 24 uur per dag 
doorgaat. 
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“Social media 
is like teen sex. 
Everybody wants to 
do it. Nobody knows 
how. When it’s 
finally done there 
is surprise it’s not 
better” –
Avinash Kaushik 
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ondergaat, te herkennen.1

Een (online) experience is 
belangrijk voor zowel de 
organisatie als de klant. De klant 
kan een mening ontwikkelen over 
de organisatie en kan door een 
positieve experience zich binden 
aan een organisatie, product of 
dienst.

De Experience Economy
Eind jaren negentig werd de 
term experience marketing in 
Nederland geïntroduceerd. Het 
consumenten vertrouwen was op 
dit moment groot en de economie 
was in volle bloei. 
Wanneer er over experience 
marketing gesproken wordt, 
komen de namen Joseph Pine 
en James Gilmore al snel naar 

1 Diller, S. 2008, p. 18

Naarmate het internet zich 
ontwikkeld heeft is het 
voor organisaties steeds 
belangrijker geworden dat de 
klant ook online een goede 
klantbeleving ervaart. 
Om zo’n strategie goed uit 
te kunnen voeren dienen 
organisaties te achterhalen 
welke waarden en behoeften de 
consument bezit. 
In dit hoofdstuk wordt 
besproken wat een online 
experience is en waarom het 
belangrijk is om inzicht in de 
doelgroep te krijgen. 

1.1 Een experience
Om een goed beeld te kunnen 
vormen over wat een online ex-
perience is, is het belangrijk om 
eerst inzicht te krijgen in wat een 
‘fysieke’ experience is. 
Steve Diller, schrijver van het 
boek Making Meaning, beschrijft 
een experience als volgt: “Een 
experience is simpel gezegd de 
sensatie van verandering”. Met 
andere woorden, een experience 
is een proces waar we bewust 
van zijn en bij betrokken raken als 
het gebeurt. 

Om iets te kunnen ervaren is 
het belangrijk om een wijziging 
in onze omgeving, ons lichaam, 
onze geest of enig ander aspect 
van onszelf dat verandering 

voren. Pine & Gilmore zijn de 
grondleggers van de Experience 
Economy. 
In het boek The Experience 
Economy richten Pine & Gilmore 
zich voornamelijk op fysieke 
evenementen als middel om 
brand experience te creëren. 
Figuur	1.1	 illustreert	de	visie	van	
de schrijvers op de vier domeinen 
van een fysieke belevenis. 
‘Belevenissen’ zijn verschillen 
in de manier waarop individuen 
deelnemen aan de belevenis 
(actief of passief) en invloed 
op het verloop of het resultaat 
hebben.2  Daarnaast verschillen 
belevenissen in de mate 

2 Pine & Gilmore, 1999
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waarin individuen de belevenis 
‘binnentreden’ (absorberen of 
onderdompelen) en onderdeel 
van de belevenis worden.
In de Experience Economy 
van Pine & Gilmore staat 
de merkbeleving centraal. 
Merkbeleving is een proces 
waarbij de merkwaarden worden 
verspreid om zo een omgeving 
(een merkwereld) te creëren waar 
de consument als ware ingezogen 
wordt. Hier binnen worden (bijna) 
al zijn zintuigen geprikkeld.  
Het gaat hier om een con-
tactmoment tussen het merk en 
de gebruiker, met als uitgangs-
punten de belevingswereld van 
de gebruiker, de merkwaarden en 
het werkgebied van het merk. 

1.2 Prikkeling van zintuigen
Zoals Pine & Gilmore schrijven is 
er bij een merkbeleving sprake 
van een prikkeling van (bijna) alle 
zintuigen. Welke zintuigen een 
mens heeft, hoe deze werken en 
hoe ze iets aan een experience 
toevoegen is in deze paragraaf 
beschreven. 

De werking van zintuigen
De Encyclopedie beschrijft 
zintuigen als de vijf manieren 
waarop je de buitenwereld kunt 
waarnemen. De vijf zintuigen die 
(de meeste) mensen hebben, zijn 
zien, horen, ruiken, proeven en 
voelen. 

Gezichtsvermogen
Het gezichtsvermogen, oftewel
de ogen, hebben een oriën-
terende functie in de belichte 
wereld. 
Een mens kan zien doordat 
objecten licht terugkaatsen 
op verschillende helderheids-
niveaus, in verschillende patronen 
en in verschillende kleuren. 

Gehoor
De oren, het orgaan waarmee de 
mens geluiden kan waarnemen, 
hebben als functie om 
geluidsbronnen te lokaliseren. 
Daarnaast is het gehoor een 
communicatie-orgaan, het luistert 
naar andere organismen en 
herkent geluiden. 
Het communiceren met andere 
organismen is vooral nodig voor 
het onderhouden van de sociale 
verbanden met elkaar. 
De geluidsprikkels die een oor 
opvangt, zijn opgewekt door 
geluidstrillingen die via de lucht 
of door het water het trommelvlies 
bereiken. 

Tastzin
De tastzin, ook wel de 
aanrakingszin genoemd, is het 
vermogen om aanraking of druk 
waar te nemen. Voelen heeft de 
functie om verbonden te zijn met 
de fysieke wereld. 
Net als het gehoor stimuleert de 
tastzin de sociale verbintenis met 
anderen. 

Hetmaaksysteem
Het smaakzintuig bestaat uit 
smaakpapillen op de tong en 
achterin de mondholte. Hiermee 
zijn de fundamentele smaken van 
zoet, zuur, bitter, zout en umami 
herkenbaar. 

Reukzin
Een belangrijke functie van 
het ruiken is het proeven van 
voedsel, drank en het keuren 
van ingeademde lucht. Het 
smaaksysteem beperkt zich tot 
zoet, zout, zuur, bitter en umami. 
Het reukorgaan, de neus, kan 
ruikend proeven of eten bedorven 
is of niet. 
De mens heeft ook een geheugen 
voor geuren. Sommige geuren 
zijn herkenbaar en kunnen een 
sterke associatie met iets uit het 
verleden oproepen. 

Prikkelingen tijdens een 
experience
Het prikkelen van zintuigen krijgt 
een steeds grotere rol binnen 
marketing en communicatie. 
Mensen raken geboeid wanneer 
ze een product of dienst in alle 
facetten ‘beleven’3 
Ongeveer 70 procent van de 
informatie wordt ontvangen door 
de ogen. De andere vier zintuigen 
vangen de overige 30 procent 
van de informatie op. 

Senta is een marketing consultant 
gespecialiseerd in multi-sensory 
brand experiences. 
Uit een onderzoek van Senta 
blijkt dat door het prikkelen van 
verschillende zintuigen van de 
gebruiker de totale indruk van het 
product of de dienst beter blijft 
hangen. Het kan daarom lonen 
om als organisatie op zoek te 
gaan naar de optimale combinatie 
van zien, horen, ruiken, voelen en 
proeven. 

Het sprookjesbos was in 
Nederland één van de eerste 
plekken waar een gebruiker een 
echte beleving mee maakte. In 
1996 is ook het entreegebouw van 
de Efteling hierop aangepast. Met 
vijf grote rieten punten is het dak 
het grootste rieten dak ter wereld. 
Elke punt symboliseert een 
zintuig, die tezamen de belevenis 
van de Efteling symboliseren.
Tegenwoordig worden veel 
consumenten aangetrokken 
tot aankoop door een goede 
productbeleving. Het oudste 
en bekendste voorbeeld van 
experience marketing is Walt 
Disney. Walt Disney heeft zijn 
eigen wereld gecreëerd met 
eigen personages met ieder weer 
een eigen karakter. Niet alleen 
in	 de	 boeken	 en	 de	 tekenfilms,	

3 Onderzoeksresultaten Senta 

 Multisensory Concepting
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Figuur 1.2
Geurcampagne

Bastogne

maar ook in de parken wordt het 
concept rondom de beleving 
sterk aangehouden. 
Een ander, wat recenter, 
voorbeeld is de ‘wrijf en ruik’ 
advertentiecampagne van LU 
Bastogne	(zie	figuur	1.2)4. In deze 
campagne worden de zintuigen 
zien en ruiken geprikkeld. 
Natuurlijk zijn er ook simpelere 
voorbeelden voor het prikkelen 
van zintuigen, zoals iemand die 
een dag gaat winkelen in de PC 
Hooftstraat. De bezoeker komt 
een winkel binnen, ziet producten, 
medewerkers, hoort muziek 
en ruikt de winkel. Het bezoek 
prikkelt alle zintuigen, voelt de 
energie en proeft de smaak.

4 Smartnose.net/zintuigen/geurend-druk-

 werk

1.3 Het verschil tussen een 
  experience en een online  
  experience
Eerder in het hoofdstuk is 
beschreven wat een experience 
is en hoe de vijf zintuigen hier 
een belangrijke rol bij spelen. Een 
online experience werkt anders 
dan een fysieke experience
Online experience, ook wel 
experience 2.0 genoemd, is een 
experience in een virtuele wereld. 
Pieter van Osch, oprichter van The 
Customer	 Experience	 Factory,	
heeft een blog geschreven over 
Customer Experience 2.0.5 

Hierin behandelt hij een aantal 
essentiële punten die het internet 

5 Pieter van Osch: Customer Experience  

 van het internet - Customervibes.com

onderscheiden van de reële 
wereld. 

1. Internet is ontastbaar
In een winkel worden de 
zintuigen geprikkeld. De klant 
ziet en voelt de producten, 
ziet de medewerkers en hoort 
achtergrondmuziek. Op het 
internet is deze mogelijkheid er 
niet, wat de experience van de 
producten en diensten beperkt. 
De producten en diensten zijn 
online afhankelijk van één zintuig: 
de ogen

2. De context zijn je 
concurrenten
Waar in het eerder genoemde 
voorbeeld van de PC Hooftstraat 
sprake is van een mooie 
ingerichte winkelstraat, is hier 
op het internet niet aanwezig. De 
bezoeker beoordeelt je product of 
dienst hier dan ook aan de hand 
van je concurrenten, in plaats 
van aan de omgeving waar een 
organisatie zich bevindt. 
 
3. Internet is eendimensionaal
Online wordt er maar één 
zintuig, hooguit twee zintuigen 
geprikkeld, namelijk de ogen en 
eventueel de oren. De organisatie 
is afhankelijk van het design en 
de gebruiksvriendelijkheid van 
de website. De toekomst biedt 
gelukkig meer opties voor het 
online prikkelen van diverse 
zintuigen, een voorbeeld hiervan 
is Augmented Reality.

Augmented Reality is een 
verrijking van de realiteit middels 
beschikbare technologieën. Het 
voegt graphics, audio en andere 
verschijnselen toe aan real-time 
omgevingen. Met deze techniek 
leg je met een telefoon, een 
webcam of een speciaal daarvoor 
ontworpen apparaat (bijv. bril) 
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een virtuele laag over de 
werkelijkheid6

5. Gedrag van de medewerker 
speelt kleinere rol
In een virtuele wereld speelt het 
gedrag van een medewerker een 
minder grote rol dan in de reële 
wereld. Van Osch schrijft in zijn 
blog dat een medewerker geen 
rol speelt in de virtuele wereld, 
hier ben ik niet van overtuigd. 
Door de grote invloed van social 
media spelen de medewerkers 
juist een rol in de experience van 
een klant. 
Een goed voorbeeld hiervan is 
Virgin America. De Amerikaanse 
dieren-beschermingsorganisatie 
ASPCA nam contact op met 
Virgin America met de vraag 
of ze konden helpen bij het 
transporteren van chihuahua’s 
van de westkust naar de 
oostkust, omdat daar betere 
overlevingskansen zijn voor de 
hondjes. Virgin-mensen vlogen 
vrijwillig mee om de puppies te 
begeleiden, zo zijn de hondjes in 
stijl	van	San	Fransisco	naar	New	
York gevlogen. 

Het Virgin team stuurde dit 
verhaal via alle kanalen de wereld 
rond, wat tot een zeer succesvolle 
online verkoop heeft geleid van 
vluchten naar Mexico. 
Het gedrag van de medewerkers, 
door vrijwillig te vliegen, heeft de 
gebruikers van Virgin America 
gestimuleerd tot aankoop.7 

Kortom: door het gedrag van de 
medewerkers te communiceren 
via gratis publiciteit (social 
media) is de verkoop van 
online vliegtickets naar Mexico 
gestegen.

6 Niveaus in Augmented Reality - 

Bramvanrens.com
7 Richard Branson: Branson over de rol 

 van social media - mt.nl

1.4 De doelgroep
In vroegere jaren dachten veel 
organisaties veelal vanuit zichzelf 
en niet vanuit de behoeften van 
de consument. Een duidelijk 
voorbeeld	 hiervan	 is	 Ford,	 dat	
jarenlang enkel zwarte auto’s 
fabriceerde en pas later ontdekte 
dat er ook consumenten waren 
die graag een andere kleur auto 
kochten.
Organisaties hebben in de loop 
der jaren langzaam geleerd 
steeds meer naar de consument 
te luisteren en hun producten en 
diensten hierop aan te passen. 

Met de social media 
ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren, is het steeds makkelijker 
geworden om contactmomenten 
met de doelgroep te hebben. 
Deze contactmomenten kunnen 
helpen de doelgroep beter te 
begrijpen en zo producten te 
ontwikkelen die beter op deze zijn 
behoeften en waarden aansluiten. 

Om een sterkere online 
experience te kunnen creëren 
is het dus van belang inzicht te 
krijgen in de behoeften van de 
klant. Een doelgroeponderzoek 
kan een organisatie hierbij 
helpen. 

Touchpoint analyse
Om op social media 
contactmomenten met de 
doelgroep te kunnen hebben, 
moet je als organisatie eerst 
weten waar deze zich bevinden.
Een touchpoint analyse is een 
manier om te achterhalen wat 
de online ‘raakvlakken’ van de 
doelgroep zijn.

Beleving
Wanneer het bekend is op welke 
social media de doelgroep zich  
bevindt, kun je achterhalen aan 
welke ‘experiences’  waarde 
wordt toegekend. 

Uit een wereldwijd onderzoek 
is gebleken dat er vijftien 
betekenisvolle experiences zijn, 
ook wel meaningful experiences 
genoemd. Deze meaningful 
experiences worden, evenals de 
touchpoint analyse, in hoofdstuk 
4 verder toegelicht.

Buyers persona
Na een touchpoint analyse en een 
experience onderzoek, is er een 
aardig beeld van de doelgroep 
geschetst. Om de doelgroep 
wat ‘visueler’ te maken, kan het 
hulpzaam zijn om een buyers 
persona te maken. Een buyers 
persona is een gedetailleerd 
profiel	 van	 een	 voorbeeldkoper.	
Er wordt als het ware een dagdeel 
in een verhaalvorm geschreven, 
waar de persoon gebruik maakt 
van jouw product of dienst en hoe 
deze dit ervaart. 

Het is nu duidelijk wat een 
experience is en wat een online 
experience hiervan verschilt. 
Om de juiste experience te 
kunnen creëren, moet je als 
organisatie ook weten wie je 
doelgroep is. Het klantproces 
van deze doelgroep wordt in het 
volgende hoofdstuk besproken. 
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Figuur 2.1
Verschillen tussen 

B2B en B2C

Social media blijft zich 
ontwikkelen, wat hierbij direct 
opvalt is dat bijna alle grote 
sociale netwerken gericht zijn 
op de consumentenmarkt. 
In deze paragraaf wordt 
dieper op het begrip business 
marketing ingegaan en in 
hoeverre dit verschilt van 
consumentenmarketing.

2.1 Business marketing
Social media blijft zich 
ontwikkelen, wat hierbij direct 
opvalt is dat bijna alle grote 
sociale netwerken gericht zijn op 
de consumentenmarkt. 
In deze paragraaf wordt 
dieper op het begrip business 
marketing ingegaan en in 
hoeverre dit verschilt van 
consumentenmarketing.

Wat is business marketing?
Simpel gezegd is business 
marketing de marketingactiviteit 
van een organisatie gericht 
op een andere organisatie.   
Met business marketing 
wordt er in tegenstelling tot 
consumentenmarketing dus 
niet op  particulieren, maar op 
andere organisaties gefocust. 
Een andere benaming voor 
business marketing is business-
to-business marketing (B2B 
marketing). 

Biemans heeft de volgende 
definitie	voor	business	marketing	
geformuleerd:8 
‘Business marketing is de 
marketing van goederen en 
diensten aan bedrijven en 
overheden en andere non-
profitinstellingen,	 die	 ze	 of	

8 Biemans (2000)

gebruiken voor de productie van 
hun eigen goederen en diensten 
of doorverkopen aan andere 
zakelijke afnemers.’

De verschillen tussen B2B 
en B2C
Business marketing verschilt 
onder andere in drie punten van 
consumentenmarketing, namelijk: 
klanten, relatie en producten.9 

Klanten
De klanten van B2C organisaties 
zijn consumenten, in de B2B-
markt zijn dit andere bedrijven. 

Relatie
Hoewel een goede relatie met 
de klant in alle gevallen van 
groot belang is, speelt deze 
vooral in de business to business 

9 B2B en het social web - 

	 Frankwatching.com

Vraag

Kenmerk

Aantal potentiële klanten

Koopproces

Omvang transactie

Risico

Overstapkosten

Product

Prijs

DMU = Desicion making unit

Voor eigen consumptie

B2C

Groot

Kort en eenvoudig

Beperkt

Beperkt

Laag

Standaard

Vast

Beperkt

Voor anderen

B2B

Beperkt

Lang en complex

Groot

Mogelijk hoog

Hoog

Aangepast

Vast

Omvangrijk



21

markt een cruciale rol. Het 
aankoopproces van de klant is 
hier in veel gevallen vaak langer 
en vaak gebaseerd op onderling 
vertrouwen. Het opbouwen en 
onderhouden van een langdurige 
relatie is dan ook erg belangrijk. 

Producten
De businessmarkt levert een 
specifieker	product	aan	de	klant,	
die	 zelf	 een	 specifiek	 probleem	
heeft. Dit is ook de reden dat 
de doelgroep van een B2B 
onderneming kleiner is, maar de 
kosten ook hoger liggen. 

Samengevat: B2B levert op-
lossingen, B2C levert producten 
en/of diensten. 

Andere verschillen tussen 
B2B	 en	 B2C	 zijn	 in	 figuur	 2.1	
weergegeven.10 

2.2 Een klantproces
Een klantproces bestaat uit de 
activiteiten binnen de organisatie 
die leiden tot een voor de klant 
waarneembaar resultaat.11 
In hoofdstuk 1 is er al uitgelegd 
wat een experience is en dat 
het belangrijk is om inzichten te 
hebben in de doelgroep. 

Het klantproces is deelbaar 
in vier fases, namelijk: reach, 
attract, convert en retain.  Per 
fase heeft de doelgroep een 
andere behoefte. De fases uit 
het klantproces kunnen ervoor 
zorgen dat de behoefte van 
de klant per fase bevredigd 
wordt, waardoor de experience 
zo optimaal mogelijk is. We 
bespreken hieronder kort de vier 
fases van het klantproces.

Stap 1: Reach
De eerste stap in het klantproces 

10	Fill	&	Fill	(2006)
11 Crmbegrippen.nl

is reach. Dit houdt in dat een 
organisatie aanwezig moet 
zijn op de plekken waar de 
doelgroep zich (online) bevindt. 
Voorafgaand aan deze stap is het 
belangrijk om een onderzoek naar 
de doelgroep te doen. Met behulp 
van een doelgroepsonderzoek 
krijgt een organisatie inzicht in 
haar doelgroep en wat de wensen 
en behoeften hiervan zijn.

Stap 2: Attract
Social media kunnen onder 
andere gebruikt worden om de 
doelgroep naar de corporate 
website te leiden. Deze stap is 
bedoeld om relevante bezoekers 
aan te trekken. Dit kan door een 
juiste wisselwerking tussen social 
media en andere online platforms, 
zoals de corporate website. Het 
is daarom belangrijk de juiste 
koppeling tussen de platforms te 
maken, hier wordt in hoofdstuk 3 
dieper op in gegaan.

Stap 3: Convert
Stap drie is bedoeld om de 
bezoeker van kijken naar 
kopen over te halen. Het begrip 
overtuigen speelt hier een 
belangrijke rol in. Belangrijke 
kanalen hiervoor zijn onder 
andere	 Twitter	 en	 Facebook.	
Naast dat je met deze kanalen de 
interactie met de doelgroep aan 
gaat, zijn het handige middelen 
om een product of dienst te 
promoten. 

Stap 4: Retain
Geef bestaande klanten net 
zo veel prioriteit als potentiele 
klanten, deze zijn namelijk net zo 
belangrijk. In deze stap worden 
herhaalaankopen gestimuleerd 
en het klantcontact onderhouden. 
Gebruikers hebben sinds de 
opkomst van web 2.0 een 
belangrijkere rol gekregen. 
Een negatief bericht van een 
bestaande klant over een 

organisatie kan een potentiele 
klant in de attract fase al afstoten. 
Zo zie je dat bestaande klanten 
een vertegenwoordigersrol 
krijgen.

In hoofdstuk 1 en 2 is aandacht 
besteed aan wat een online 
experience is en hoe een 
klantproces binnen de business 
markt er uit ziet. In het volgende 
hoofdstuk wordt dieper ingegaan 
op wat social media is.
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Met behulp van social media 
is het mogelijk om de online 
experience per stap uit het 
klantproces te optimaliseren. 
Om dit te kunnen doen, is het 
belangrijk om te weten wat 
social media is. 
Voordat je in de business markt 
iets met social media gaat 
doen, kan het handig zijn om 
de geschiedenis achter deze 

platforms beter te begrijpen. 
Want waar komt social 
media vandaan? en welke 
mogelijkheden biedt het voor 
de business markt?

Social media is een fenomeen dat 
constant verandert. Hierdoor is 
het	lastig	om	een	exacte	definitie	
voor het begrip te vinden.
Professionals die het begrip 

bestuderen komen allemaal met 
een	andere	definitie.	Uit	onvrede	
voor	 de	 vele	 onjuiste	 definities	
van social media op het internet, 
heeft social media deskundige 
Brian Solis de laatste vier jaar 
geprobeerd het begrip zo volledig 
mogelijk	te	definiëren.	Uiteindelijk	
is	 Solis	 tot	 de	 volgende	 definitie	
van het begrip gekomen:
“Social media is the 
democratization of information, 
transforming people from 
concet readers into publishers. 
It is the shift from a broadcast 
mechanism, one-to-many, to a 
many-to-many model, rooted in 
conversations between authors, 
people, and peers.”12 

Social media kent verschillende 
kanalen (zoals Twitter, LinkedIn 
en YouTube), hier worden 
meningen, inzichten, ervaringen 
en perspectieven met elkaar 
gedeeld in de vorm van tekst, 
beeld,	 audio	 of	 video.	 In	 figuur	
3.1 is The Conversation Prism 
weergegeven, gemaakt door 
Brian Solis & JESS3. 

The Conversation Prism geeft 
inzicht in welke categorieën social 
media is ingedeeld. Een grotere 
afbeelding van The Conversation 
Prism is in bijlage 1 toegevoegd.

12 Solis, B. (2007)

Figuur 3.1
Conversation 

Prism
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3.1 De opkomst van social 
 media
Social media is een snelle manier 
van communiceren met elkaar,  
Hoe iemand vroeger met een 
vriend discussieerde over politiek 
gebeurt dit tegenwoordig ook, 
alleen dan online. Social media 
zijn sneller en hebben een 
groter bereik dan vroeger, maar 
het idee blijft hetzelfde: sociaal 
contact hebben en het delen van 
meningen en ervaringen.  

De geschiedenis
Het begrip social media is vijf jaar 
geleden	 geïntroduceerd.	 Figuur	
3.2 laat dit duidelijk zien; In 2006 
is er voor het eerst het begrip 
social media in de zoekmachine 
ingevuld.	 De	 grafiek	 is	 een	
screenshot van Google Trends; 
een dienst van Google die 
inzichtelijk maakt hoe vaak er 
op een woord gezocht wordt en 
hoe vaak een woord voorkomt in 
nieuwsberichten. 
Aan de hand van de gegevens 
uit	 de	grafiek	 zou	 je	denken	dat	
social media van de laatste jaren 
zijn. Toch bestaan social media al 
veel langer. 
Mashable heeft de geschiedenis 
van social networking in kaart 
gebracht. Nadat de eerste 

e-mail in 1971 is verstuurd,is het 
fenomeen zich langzaam gaan 
ontwikkelen.13  
In 1978 is het Bulletin Board 
System (BBS) ontwikkeld. 
Platforms met een BBS hadden 
toen al de mogelijkheid om 
berichten naar andere gebruikers 
te versturen en om content te 
downloaden die in veel gevallen 
door andere gebruikers opgezet 
was. 

Ook met het USENET netwerk 
konden gebruikers berichten 
posten en lezen. In eerste instantie 
werd het netwerk gebruikt voor 
wetenschappelijke discussies, 
maar al snel werd dit uitgebreid 
tot de meest uiteenlopende 
onderwerpen zoals kunst en 
muziek. 

Het eerste sociale netwerk 
SixDegrees.com werd in 1997 
opgericht. Dit netwerk had al veel 
functies	die	Hyves,	Facebook	en	
LinkedIN nu ook hebben. 
SixDegrees.com is in 2001 
opgeheven en heeft plaats 
gemaakt voor verschillende 
netwerken zoals de tijdlijn in 

13 The History of social media [infographic]  

 - Mashable

figuur	3.3	laat	zien.14

Het is nu bekend dat social media 
eigenlijk al eerder bestonden dan 
sinds 2006, maar waarom is het 
pas zo laat gaan groeien?
In zijn scriptie legt Nugter uit 
dat internet van het begin af 
aan al veel sociale potentie 
had.15  Het ontbreken van de 
juiste voorzieningen en het 
beperkte internetgebruik van de 
consument, zorgden ervoor dat 
een grootschalige doorbraak van 
social media uitbleef. 

Web 2.0 kwam in 2001 
langzaam op en het werd 
voor alle gebruikers van het 
internet mogelijk om zelf content 
aan websites toe te voegen. 
Daarnaast zorgden goedkopere 
internetverbindingen, gebruiks- 
vriendelijkere interfaces en de 
toenemende kennis van de 
mens ervoor dat social media 
zich kon ontwikkelen. Kortom, de 
behoefte tot sociale interactie is 
er altijd geweest, echter had de 
ontwikkeling van het medium, in 
dit geval het internet, meer tijd 
nodig. 

14 taitran.com/blog/social-media-timeline
15 Nugter, T. (2009)
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3.2 Veel gebruikte social 
 media binnen de B2B
Social media wordt steeds be-
langrijker in de B2B-markt, be-
drijven in Amerika zijn hier al een 
stuk verder in dan de meeste be-
drijven in Nederland. Earnest is 
een full service marketing bureau 
en heeft onderzoek gedaan naar 
social media in de B2B-markt.De 
cijfers uit het onderzoek van Ea-
rnest gelden alleen voor Noord-
Amerika, maar tonen wel aan hoe 
social media een rol kan spelen in 

de B2B-markt.16 
	 •	 81	procent	van	de	B2B		
  bedrijven heeft corporate  
  accounts in social media;
	 •	 75	procent	van	de	
  B2B bedrijven doet aan 
  microblogging;
	 •	 48	procent	van	de	
  B2B kopers volgt nieuws 
  en conversaties en 37 
  procent post vragen op 

16 Vital statistics for B2B Marketers - 

 Earnest

  social networking sites;
	 •	 89	procent	van	de	
  journalisten gebruikt blogs 
  voor research, 96 procent 
  bezoekt corporate websites.

Zoals het onderzoek aantoont, 
spelen social media in de B2B-
markt van Noord-Amerika een 
grote rol in de communicatie. 
Ook in Nederland is het afgelopen 
jaar steeds meer onderzoek 
gedaan naar het gebruik van 
social media binnen de B2B-
markt.  Een goed voorbeeld 
hiervan is het het Pondres Social 
Media Onderzoek uit 2011.  

Pondres Social Media  
Onderzoek 2011
78 procent van de Nederlandse 
organisaties maakt in 2011 
gebruik van social media. Dit blijkt 
uit het onderzoek van Pondres 
Social Media Onderzoek 2011. 
De aanleiding van het onderzoek 
was de vraag naar hoever de 
Nederlandse bedrijven zijn met 
social media. In 2010 werd er al 
veel aandacht vanuit de bedrijven 
aan dit onderwerp besteed, maar 
er is wel een verschil tussen 
aanwezig zijn op social media en 
dit echt benutten. 

Pondres Social Marketing en 
MWM2 hebben het gedrag van 
de Nederlandse bedrijven binnen 
social media onderzocht. In totaal 
deden 268 bedrijven hier aan 
mee.

De onderzoeksresultaten 
Uit het onderzoek is gebleken 
dat Twitter, LinkedIN, YouTube 
en	Facebook	de	vier	grote	social	
media kanalen in het bedrijfsleven 
zijn. Hyves is in een jaar tijd 
extreem gedaald in gebruik van 
42,4 procent naar 26,5 procent in 
2011.17

17 Pondres Social Marketing (2011)
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Social Mention is een handige 
tool die in één zoekopdracht meer 
dan 80 social media bronnen 
doorloopt, waaronder Twitter, 
Facebook	en	YouTube.	Daarnaast	
biedt Social Mention inzicht in 
de mate waarin verschillende 
personen over de organisatie 
praten en de reikwijdte van de 
organisatie (reach). Op basis 
van de zoekopdracht heeft Social 
Mention een RSS-feed op de 
resultaatpagina. 
De Social Media Check is een tool 
die alleen binnen de Nederlandse 
social	 media	 filtert	 of	 zoekt	 op	
Nederlandse zoekresultaten 
binnen internationale sites, 
zoals	 Flickr	 en	 YouTube.	 Via	 de	
mail is er de mogelijkheid op de 
hoogte te blijven van eventuele 
nieuwe resulaten die binnen de 
zoekopdracht vallen. 

Analyseren
Het analyseren is een aanvulling 
op het luisteren. Met luisteren kun 
je zien wat er over de organisatie 
of het merk wordt gezegd, met 
analyseren kun je daadwerkelijk 
iets met deze gegevens doen. Wie 
praat er negatief of juist positief? 
Wie heeft extra support nodig om 
negatieve buzz te verminderen en 
wie zou je als vertegenwoordiger 
kunnen gebruiken om wat extra 
positieve buzz te krijgen? 
Voor het analyseren zijn ook een 
aantal handige tools ontwikkelt, 
zoals Twitalyzer en Klout Score. 
Beide tools geven aan de 
hand van een Twitter-account 
statistieken over onder andere de 
impact van een Tweet. 

voor je klanten.”19

Social media biedt bedrijven 
diverse mogelijkheden, ook al 
verschillen deze natuurlijk per 
organisatie. 
In de komende paragraven zijn 
drie belangrijke mogelijkheden 
van social media beschreven, 
namelijk luisteren, analyseren en 
binden.20

Luisteren
Zoals Godin al zegt: social 
media is geen slimme 
manier om tegen mensen te 
schreeuwen. Communiceren, dus 
tweerichtingsverkeer, is de sleutel 
en dit begint met het luisteren 
naar de doelgroep.  
Er zijn verschillende (gratis) tools 
die een organisatie helpen om 
naar de doelgroep te luisteren. 
Voorbeelden hiervan zijn een 
RSS-reader, Social Mention en de 
Social Media Check. 

Een RSS-reader wordt vaak 
onderschat, maar biedt de 
mogelijkheid om op een 
eenvoudige wijze social media 
te monitoren. De RSS-reader is 
onder andere te koppelen aan 
Twitter. Hier kan een organisatie 
aan de hand van een aantal 
sleutelwoorden de relevante 
informatie monitoren, zoals wat er 
wordt gezegd over de organisatie 
of branche. 

19 Seth Godin: ‘Social media is geen 

 slimme nieuwe manier om te 

 schreeuwen’ - Marketingfacts.nl
20 Social media monitoring & marketing 

 tools - Marketingfacts.nl

Small businesses en social 
media gebruik
Uit het Amerikaanse onderzoek 
van Postling blijkt dat ook hier 
Twitter,	 Facebook	 en	 LinkedIN	
de meest gebruikte kanalen zijn 
in het MKB. YouTube komt hier 
echter niet in voor, maar is wel 
meegenomen in het onderzoek. 
Dit komt omdat de respondenten 
het kanaal wel vaak gebruikten.
Andere populaire middelen 
zijn	 WordPress,	 Flickr,	 Tumblr	
en Blogger. Deze kanalen zijn 
in Nederland momenteel nog 
minder populair..

Uit het onderzoek is gebleken dat 
de twee meest gebruikte kanalen 
Twitter	(78%)	en	Facebook	(75%)	
zijn. LinkedIN verdient met 30% 
de derde plek in de lijst.18  

3.3 De mogelijkheden van 
 social media
Seth Godin zei over social media 
in bedrijven: “Ze maken al jaren 
voorspellingen en ze zitten er 
vanaf het begin af aan naast. 
Ik denk dat het volgende het 
belangrijkste is: als je niet wilt 
veranderen, hoef je niet online 
te gaan. Social media is geen 
slimme manier om tegen mensen 
te schreeuwen. Social media is 
een ‘leaver’ die je in staat stelt om 
het helemaal anders te doen. Door 
te communiceren met je tribe, kun 
je je business veranderen van 
het vinden van mensen voor het 
kopen van je producten naar het 
maken en vinden van producten 

18 Mashable Infographics (2011)
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Binden
Na het luisteren en analyseren van 
de doelgroep kan een organisatie 
een stapje verder gaan door 
online met de doelgroep te 
binden. Natuurlijk zijn hier ook 
weer een aantal handige tools 
voor, zoals CoTweet.

CoTweet helpt bedrijven actief 
te worden op Twitter. Zo kunnen 
bepaalde tweets worden 
toegewezen aan collega’s 
zodat zij deze verder kunnen 
afhandelen. Daarnaast kun je 
altijd de (een?)dialoog bekijken 
die in het verleden met een 
bepaald twitteraccount is 
gevoerd. Ook is CoTweet een 
hulpzaam middel om niet te veel 
tijd per dag aan social media kwijt 
te zijn, het publiceert namelijk 
een tweet op een vooraf ingesteld 
tijdstip. 

3.4 Organisaties en social 
 media
Het gebruik van social media 
verschilt per organisatie en haar 
doelen. Ondanks deze verschillen 
is het altijd aan te raden om de 
verschillende accounts (Twitter, 
Facebook,	YouTube	en	LinkedIN)	
aan elkaar te koppelen. 
Dit omdat het veel tijd kan 
schelen, een Tweet wordt door 
een koppeling meteen op de 
Facebookwall	gepost.	
Facebook	is	al	volledig	ingespeeld	
op het koppelen van verschillende 
social media accounts. Zo zijn op 
facebook.com/apps  honderden 
toepassingen geplaatst, waar-
onder YouTube, Twitter en 
LinkedIN. 

Bij een B2C-organisatie is het af 
te raden om LinkedIN te koppelen 
met de andere accounts, 
aangezien LinkedIN een 
zakelijk netwerk is en de andere 
netwerken vaak persoonlijk in 
gebruik zijn. 

In dit geval gaat het om B2B-
organisaties, dit is al zakelijk en 
daarom kan een koppeling tussen 
LinkedIN en de andere netwerken 
alleen maar de online experience 
versterken. 

Naast het koppelen van de 
accounts is het ook belangrijk 
de accounts in de corporate 
websites te integreren. Zo is er 
een directe link van de website 
naar de accounts en kunnen 
bezoekers deze meteen ‘liken’ of 
volgen. 

Naast social media digitaal te 
integreren is het ook goed om 
de visitekaartjes hierop aan te 
passen. Er zijn tegenwoordig 
zelfs speciale visitekaartjes die 
linken naar een verzamelwebsite 
met alle social media-accounts, 
een voorbeeld hiervan is 
SocialCards.nl. SocialCards 
bouwt	 een	 link	 tussen	het	 offline	
en online netwerk. 
De vorige hoofdstukken gaven 
inzicht in de online experience, 
de meaningful experiences en 
social media, maar geven nog 
geen antwoord op de vraag: 
hoe kan social media de online 
experience in de B2B-markt 
optimaliseren? In dit hoofdstuk 
wordt de koppeling tussen social 
media en online experience 
gemaakt.

We weten nu wat een online 
experience en business 
marketing is, uit welke fases het 
klantproces bestaat en wat het 
begrip social media inhoudt. 
In het volgende hoofdstuk 
wordt de koppeling tussen deze 
begrippen gemaakt.
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wordt later in dit hoofdstuk verder 
op ingegaan.

Touchpoints
Touchpoints, ook wel raakvlakken 
genoemd, zijn de contact-
momenten van de gebruiker, in 
dit geval de het type social media 
waar de consument zicht bevindt.
De gebruikte social media zijn 
door middel van een touchpoint 
analyse in kaart gebracht. De 
analyse is gebaseerd op zes 
soorten	 social	 media	 (zie	 figuur	
4.1). Dit zijn de meest gebruikte 
social media in de Nederlandse 
businessmarkt (hoofdstuk 3.2).  

Meaningful experience
In zijn boek ‘Making Meaning’ 
beschrijft Steve Diller vijftien 
soorten meaningful experiences 
waar mensen waarde aan 
hechten. Deze experiences zijn 
aan de hand van een onderzoek 
bij 100.000 mensen, verdeeld 
over verschillende landen en 
culturen, tot stand gekomen. 
Uit dit onderzoek is gebleken 
dat er wereldwijd een bepaalde 
overeenkomst tussen de 
menselijke behoeften is. 
In bijlage 3 zijn de vijftien 
meaningful experiences benoemd 
met een korte toelichting.

bestaat het framework uit een 
aantal andere vaste elementen, 
namelijk:
	 •	 The	social	landscape
	 •	 Doel	van	de	organisatie
	 •	 Focus	van	de	organisatie

Voordat het framework toegepast 
kan worden is het belangrijk om bij 
de respondenten te onderzoeken 
waar ze zich online bevinden en 
waar ze waarde aan hechten. 
Dit kan men doen doormiddel 
van een touchpoint analyse 
(figuur	 4.1)	 en	 het	 invullen	 van	
de meaningful experience tabel 
(figuur	4.2).	

Klantproces
Zoals in hoofdstuk 2 al is toelicht: 
het klantproces bestaat uit de 
stappen reach, attract, convert 
en retain. In deze vier stappen 
zijn zowel de potentiële als de 
huidige klanten meegenomen. 

Het klantproces is in het frame-
work verwerkt, omdat de wens 
van een klant veelal per fase 
verschillend is. Aan de hand van 
vijftien meaningful experiences is 
onderzocht waar de (potentiële) 
klant waarde aan hecht, hier 

Sinds de opkomst van social 
media, stellen veel organisaties 
zichzelf de vraag hoe zij deze 
online diensten succesvol 
op de businessmarkt kunnen 
toepassen. Het Online Experience 
Framework	 is	 geen	 garantie	 op	
succes, maar biedt wel inzicht in 
de behoefte van de klant en waar 
deze actief is.

4.1 Een Online Experience  
 Framework voor de 
 businessmarkt
Het Online Experience 
Framework	 moet	 organisaties	 in	
de businessmarkt een handvat 
bieden bij het optimaliseren van 
de online experience van de klant

Een voorbeeld van het  framework 
is in bijlage 2 weergegeven. 
De juiste invulling hiervan is 
later terug te vinden in de 
adviesrapporten voor DMDesk, 
Systems Navigator en TODAY IT.

In het Online Experience 
Framework	 zijn	 de	 drie	
eerder besproken elementen 
experience, social media en het 
klantproces verwerkt 
Naast deze drie elementen 

Om de online experience te kunnen optimaliseren, is het 
noodzakelijk om de opgedane kennis uit de eerdere hoofdstukken 
aan elkaar te koppelen. Het resulataat van deze koppeling is terug 
te vinden in het Online Experience Framework.
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Door inzicht te krijgen in de 
online aanwezigheid via de 
touchpoint	analyse	(figuur	4.1)	en	
te achterhalen wat de gewenste 
beleving is via de Meaningful 
Experiences	 (figuur	4.2),	 kunnen	
deze onderzoeksresulaten in het 
Online	 Experience	 Framework	
verwerkt worden.

Kortom: via een touchpoint 
analyse onderzoek je welke social 
media kanalen in gebruik zijn. 
Vervolgens ga je na waar de 
respondent waarde aan hecht 
via de meaningful experiences. 
Stel dat er twee experiences in 
de reach-fase belangrijk zijn, 
probeer je die twee experiences 
toe te passen in de communicatie-

kanalen die bij deze fase horen. 

The social landscape
CMO.com heeft voor de meest 
gebruikte social media een social 
media landschap gemaakt.  Hierin 
wordt per medium uitgelegd 
hoe de communicatie, brand 
exposure,	 traffic	 en	 SEO	 er	 uit	
zien. Bijlage 2 geeft een overzicht 
van het social media landschap. 
In het Online Experience 
Framework	 is	 elk	 social	medium	
aan de hand van deze vier 
begrippen beoordeeld. Dit is 
gedaan aan de hand van drie 
gradaties: goed, gemiddeld en 
slecht (zie bijlage 4). 
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Doel en focus van de 
organisatie
Het doel van een organisatie is 
in elke stap van het klantproces 
anders. Dit is in het framework 
per stap al vastgesteld, zo is het 
doel in de eerste stap (reach), het 
bereiken van de doelgroep zijn. 
De focus ligt daarom op inzicht 
in de (potentiële) klant krijgen, 
zodat je weet wie de klant is en 
waar deze bereikbaar is.

Vertrouwen krijgen is het tweede 
doel waar een organisatie zich 
op moet richten. Vertrouwen zal 
veelal aan de basis staan van een 
aankoop. 
In de reach fase bereik je een 
grote groep mensen, waaronder 
de doelgroep. In de attract fase 
wil de organisatie de aandacht 
van de relevante gebruikers 
aantrekken.
Het doel van de organisatie is 
daarom aandacht trekken bij de 
doelgroep. 

De convert fase haalt de 
potentiële klant over tot aankoop. 
In deze stap legt de organisatie 
de focus op de verkoop van een 
product of dienst. 

Na een aankoop is het erg 
belangrijk om contact te blijven 
houden met de klant. Zo blijft de 
organisatie in het vizier van de 
klant en behoudt de organisatie 
inzicht in haar klant. Naast een 
juiste afhandeling van de klant, 
is het doel van de organisatie om 
een herhaalaankoop van de klant 
te stimuleren.  

Op basis van de resultaten van 
de touchpoint analyse en de 
meaningful experience tabel is het 
mogelijk om het framework in te 
vullen. Hierbij is er wel de nodige 
kennis over de verschillende 
social media kanalen nodig.
Het framework is bij drie 
organisaties getest, hoe dit 
onderzoek is verlopen wordt in 
hoofdstuk 5 besproken.
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Voor drie klanten van 
CARENZA en OnlineAmbitie is 
er onderzocht hoe de activiteit 
met social media is en hoever 
de klanten van deze drie 
organisaties hiermee zijn.

Dit onderzoek is een testfase 
van het framework geweest. 
In bijlage 5, 6 en 7 is per 
organisatie het advies terug te 
lezen.  

5.1 Het onderzoek
Door middel van kwalitatieve 
interviews is er inzicht verkregen 
in het gebruik van social media 
en de gewenste belevenis 
van de klant. Met behulp van 
deze inzichten, is het Online 
Experience	Framework	getest.
Totaal zijn er vijftien kwalitatieve 
interviews uitgevoerd.

Er zijn twee soorten interviews: 
	 •	 Interviewplan	voor	de	
  organisatie;
	 •	 Interviewplan	voor	de	
  klanten van deze 
  organisaties.

De interviewplannen zijn in bijlage 
8 te vinden.

Organisatie
Het is erg belangrijk om eerst 
inzicht in de organisatie te krijgen. 
Bij DMDesk, Systems Navigator 
en TODAY IT is er een persoonlijk 

interview gehouden, wat fun-
geerde als een intakegesprek. 
DMDesk en TODAY IT zijn al een 
eind opweg in de activiteit op 
social media. Systems Navigator 
nog niet, dit komt omdat ze niet 
weten of de klanten hier wel 
behoefte aan hebben. Wanneer 
er uit het onderzoek blijkt dat de 
klanten van Systems Navigator 
actief zijn op social media, is 
Systems Navigator bereid haar 
communicatie hierop aan te 
passen. 

Klanten
Per organisatie zijn er vier klanten 
benaderd om een telefonisch 
interview te houden. 
Elk interview is verwerkt tot een 
verslag. De kern van het interview 
was de activiteit van de klant 
op social media en aan welke 
experiences ze waarde hechten. 
Deze experiences zijn na het 
interview door de respondenten 
ingevuld in de tabel. 

Met de resultaten uit het interview 
over social media, is de touchpoint 
analyse ingevuld. De resultaten 
uit de touchpoint analyse en de 
meaningful experience tabel 
zijn vervolgens ingevuld in het 
framework. 
Aan de hand van deze twee 
gegevens en de kennis over 
verschillende social media 
kanalen, is het advies ontstaan. 

5.2 Het resultaat
In deze paragraaf wordt een 
samenvatting gegeven van het 
onderzoek en advies voor de drie 
organisaties. Het volledige advies 
is in bijlage 5, 6 en 7 te vinden. 

DMDesk
DMDesk is een zakelijke dienst-
verlener en weet zich met een 
compleet dienstpakket te onder-
scheiden van de concurrent. 

DMDesk is erg zoekend in het 
gebruik van social media. Hoe 
moet het, waar moet je online zijn 
en is er überhaupt wel interesse 
vanuit de klant?

Uit	 het	 fieldresearch	 blijkt	 dat	
de klanten van DMDesk actief 
op social media zijn en dit zal 
de komende jaren alleen maar 
verder uitbreiden. Veel zijn nog 
op een ontdekkingsreis door 
social media en hoe ze hier als 
organisatie het beste mee om 
kunnen gaan. 

Uit de touchpoint analyse is 
gebleken dat de respondenten 
LinkedIn, Twitter en YouTube het 
meeste	 gebruiken.	 (Facebook,	
Flickr	en	Hyves	niet	tot	nauwelijks)

De respondenten hechten waarde 
aan vier experiences, namelijk: 
security, truth, community en 
harmony. 
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Systems Navigator
Systems Navigator verkoopt en 
maakt software voor projecten 
van klanten. Denk hierbij onder 
andere aan ziekenhuizen, 
logistieke bedrijven en de 
maritiem.

Systems Navigator weet niet of 
de klant actief is op social media 
en wat het Systems Navigator kan 
opleveren wanneer ze hier iets 
mee gaan doen.

De klanten van Systems Navigator 
zijn online actief, maar social 
media is geen prioriteit. Veel 
zijn nog op een ontdekkingsreis 
en hoe ze als organisatie het 
beste met social media moeten 
omgaan. 

Uit de touchpoint analyse is 
gebleken dat de respondenten 
Facebook,	 LinkedIn,	 Twitter	 en	
YouTube het meest gebruiken. 

De respondenten hechten waarde 
aan een aantal experiences, 
namelijk: security, truth, 
community, harmony, justice en 
freedom.

TODAY IT
De branche waar TODAY IT zich 
in bevindt is Software. TODAY 
IT levert software, genaamd 
Avalanche. Avalanche Online 
is de internetoplossing voor het 
beheren en administreren van 
logistieke ladingdragers.

TODAY IT is al een stap verder in 
de social media ontwikkeling en 
is zich ervan bewust dat er online 
activiteit is bij haar klanten. 
Maar waar de klanten actief zijn 
en waar ze waarde aan hechten 
is voor TODAY IT nog onbekend 
terrein. 

Uit de touchpoint analyse is 
gebleken dat de respondenten 

Facebook,	 LinkedIn	 en	 Twitter	
het meeste gebruiken. (Youtube 
en	 Flickr	 niet	 tot	 nauwelijks).	
Ondanks dat YouTube niet als 
eigen kanaal wordt gebruikt, is 
het aan te raden om dit zelf wel 
toe	te	passen,	omdat	filmpjes	een	
aantrekkelijk middel zijn. 

De respondenten hechten waarde 
aan vier experiences, namelijk: 
security, truth, community en 
harmony.

Op basis van de testface bij de 
drie organisaties is gebleken dat 
het framework een handig middel 
kan zijn om inzicht te krijgen in de 
klant, de gewenste experience en 
activiteit op social media. 
Om het framework succesvol 
in te vullen, is er wel de nodige 
kennis over de verschillende 
social media kanalen nodig. Dit 
komt omdat je op basis van de 
touchpoint analyse en meaningful 
experience zelf moet bepalen in 
welke fase(s) je de middelen inzet 
en welk effect dit kan hebben. 
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Conclusie: Hoe kan social 
media de online experience in 
de B2B-markt optimaliseren?
Om social media in te kunnen 
zetten als tool om de online 
experience in de B2B-markt 
te optimaliseren, moet een 
organisatie de klant kennen.

In het onderzoek is allereerst 
onderzocht wat een online 
experience is, uit welke stappen 
het klantproces bestaat en wat 
social media is. Aan de hand 
van deze begrippen is het Online 
Experience	 Framework	 tot	 stand	
gekomen.

Online experience
Een online experience is 
simpel gezegd de sensatie van 
verandering.21

Klantproces
Een klantproces bestaat uit de 
activiteiten binnen de organisatie 
die leiden tot een voor de klant 
waarneembaar resultaat.22

Social media
“Social media is the 
democratization of information, 
transforming people from 
concet readers into publishers. 
It is the shift from a broadcast 
mechanism, one-to-many, to a 

21 Diller, S. 2008
22 Crmbegrippen.nl

many-to-many model, rooted in 
conversations between authors, 
people, and peers.”23 

Wanneer organisaties een goed 
beeld hebben van de behoeften 
en waarden van de consument 
(meaningful experience) en 
weten waar de (potentiële) 
klant zich online bevindt 
(touchpoint analyse) kunnen zij 
op deze platforms de klant actief 
benaderen.  

Aan de hand van de juiste kennis 
van de (potentiële) klant, kan het 
framework ingevuld worden. 
Het	Online	Experience	Framework	
bestaat uit een aantal vaste 
elementen, namelijk:
	 •	 social	media	(gebaseerd	op	
  een touchpoint analyse)
	 •	 klantproces
	 •	 meaningful	experiences
	 •	 social	landscape
	 •	 doel	organisatie
	 •	 focus	organisatie

Het klantproces bestaat uit vier 
verschillende fases, namelijk: 
reach, attract, convert en retain. 
In elke fase heeft de (potentiële) 
klant een andere behoefte. Om de 
experience zo optimaal mogelijk 
te krijgen, is het belangrijk om per 
fase in te spelen op de behoefte. 
Dit is haalbaar door het doel en de 

23 Solis, B. (2007)

focus per stap op de meaningful 
experience aan te passen. 
Als toevoeging is ook het social 
landscape in het framework 
verwerkt. Dit geeft per social 
medium aan hoe de SEO, 
traffic,	 brand	 exposure	 en	
communication is. 

Aanbevelingen
Het	Online	Experience	Framework	
is een middel om op een 
makkelijke manier overzichtelijk te 
maken waar de klant zich bevindt 
en wat de wensen en behoeften 
hierbij zijn. 
Het model is gericht op 
de businessmarkt, maar 
is ook inzetbaar voor de 
consumentenmarkt. 

Om het Online Experence 
Framework	 succesvol	 te	
gebruiken, is het belangrijk om de 
(potentiële) klant goed te kennen. 
Naast het framework is het 
daarom van belang om een 
touchpoint analyse en de 
meaningful experience tabel te 
gebruiken	(zie	figuur	4.1	en	4.2).

Tijdens de testfase is duidelijk 
geworden dat organisaties over 
het algemeen minder ver zijn in 
het gebruik van social media, dan 
in eerste instantie werd verwacht. 
De actieve organisaties op social 
media houden zich vaak niet 
bezig met de wensen van de 
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doelgroep, maar gebruiken het 
middel voornamelijk om nieuws 
en dergelijke naar de volgers te 
communiceren. Op het moment 
dat een organisatie doelgericht 
met social media aan de slag wil, 
is het framework een hulpzaam 
middel. 

Het framework is geen garantie 
voor een succesvolle social 
media strategie. Het helpt een 
organisatie met het in kaart 
brengen van de doelgroep en 
welke middelen daarbij passen. 
Vervolgens is het aan een 
organisatie zelf om ook actief en 
consequent aanwezig te zijn op 
de gekozen middelen. 
Een handige manier kan een 
koppeling tussen de verschillende 
kanalen zijn. Dit scheelt tijd en 
zo is er vaker activiteit op de 
verschillende middelen. 

In het kort:
Het framework geeft op een 
eenvoudige manier de gebruikte 
social media en de wensen 
en behoeften van de klant 
overzichtelijk weer. Echter is het 
framework geen garantie voor 
succes. Dit ligt geheel aan de 
organisatie zelf en hoe actief er 
op de kanalen gecommuniceerd 
wordt. 

Dit adviesrapport geeft inzicht 
in de mogelijkheden die social 
media biedt en hoe dit inzetbaar 
is om de online experience te 
optimaliseren, maar daar is wel 
de nodige kennis over social 
media voor nodig. 
Om in de toekomst het framework 
te kunnen gebruiken, is daarom 
de eerste stap eigen kennis 
opdoen over social media. 
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“Social media zijn 
geen doel, maar 

een middel. Maar 
wel het krachtigste 

middel als je je 
doelen en dromen 
wilt realiseren.” – 
Huub van Zwieten
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“If you aren’t using 
social media to 

become a better 
company you aren’t 

using it right” – 
Olivier Blanchard
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Bron: Diller S. – Making Meaning, 
pagina 32-36

1. Accomplishment
Achieving goals and making 
something of oneself; a sense 
of satisfaction that can result 
from productivity, focus, talent, 
or status. American Express has 
long	 benefited	 from	 transmitting	
a hint of this meaning to its card 
holders by establishing itself as 
a credit card intended for those 
who are successful. Nike relies on 
the essence of this meaning for 
many in its “Just Do It” campaign.

2. Beauty
The appreciation of qualities that 
give pleasure to the senses or 
spirit. Of course beauty is in the 
eye of the beholder and thus 
highly subjective, but our desire 
for it is ubiquitous. We aspire 
to beauty in all that surrounds 
us,	 from	 architecture	 and	 fine	
furnishing to clothing and cars. 
Enormous industries thrive on 
the promise of beauty stemming 
from shinier hair, whiter teeth, and 
clearer skin. Beauty can also be 
more	than	mere	appearance.	For	
some, it is a sense that something 
is	created	“correctly”	or	efficiently	
with an elegance of purpose and 
use. Companies such as Bang 
& Olufsen audio equipment and 
Jaguar automobiles distinguish 
themselves through the beauty of 

their design.

3. Community
A sense of unity with others around 
us and a general connection with 
other human beings. Religious 
communities, unions, fraternities, 
clubs, and sewing circles are 
all expressions of a desire for 
belonging. The promise and 
delivery of community underlies 
the offerings of several successful 
organizations including NASCAR 
with its centralizing focus on 
car racing and leagues of loyal 
fans that follow the race circuit, 
Harley-Davidson motorcycles 
and their Harley Owners Group 
(HOG), and Jimmy Buffet with his 
dedicated Parrotheads. These 
businesses attract and support 
user communities who embody 
specific	 values	 tied	 to	 their	
products and services.

4. Creation
The sense of having produced 
something new and original, 
and in so doing, to have made 
a lasting contribution. Besides 
driving our species to propagate, 
we enjoy this experience through 
our hobbies, the way we decorate 
our home, in telling our stories, 
and	in	anything	else	that	reflects	
our personal choices. Creation is 
what makes “customizable” seem 
like a desirable attribute, rather 
than more work for the buyer, for 

example, making the salad bar a 
pleasure rather than a chore.

5. Duty
The willing application of oneself 
to a responsibility. The military in 
any country counts on the power 
of this meaning, as do most 
employers. Duty can also relate 
to responsibilities to oneself or 
family, such as reading the daily 
paper to stay abreast 
of the news. Commercially, 
anything regarded as “good 
for you,” including vitamins, 
medications, Cross-Your-Heart 
bras, and cushioned insoles 
relays some sense of duty and 
the satisfaction it brings.

6. Enlightenment
Clear understanding through logic 
or inspiration. This experience is 
not limited to those who meditate 
and fast, it is a core expectation 
of	offerings	from	Fox	News,	which	
promises “fair and balanced” 
reporting, the Wall Street Journal, 
which many consider the ultimate 
authority for business news, and 
the Sierra Club, which provides 
perspective on environmental 
threats and conservation.

7. Freedom
The sense of living without 
unwanted constraints. This 
experience often plays tug-of-
war with the desire for security; 
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more of one tends to decrease 
the other. Nevertheless, freedom 
is enticing, whether it’s freedom 
from dictators, or in the case of 
Google, the freedom to quickly 
search the Web learning and 
interacting with millions of people 
and resources.

8. Harmony
The balanced and pleasing 
relationship of parts to a whole, 
whether in nature, society, or an 
individual. When we seek a work/
life balance, we are in pursuit 
of harmony. Likewise, when 
we shop at Target for a toaster 
that matches our mixer, we are 
in pursuit of harmony. Much of 
the aesthetic appeal of design 
depends on our personal desire 
for the visual experience of 
harmony.

9. Justice
The assurance of equitable and 
unbiased treatment. This is the 
sense of fairness and equality 
that underlies our concept of 
“everyman” or Average Joe. 
It helps explain the immense 
popularity of the Taurus and the 
Camry, the ranch house, Levi 
jeans, and white cotton T-shirts—
all products with a simple, 
impartial appeal to a very broad 
audience.

10. Oneness
A sense of unity with everything 
around us. It is what some seek 
from the practice of spirituality 
and what others expect from 
a good tequila. Although we 
don’t normally think of them 
as a company, the Grateful 
Dead sustained its revenues for 
decades building an experience 
that connected with its fans’ 
desire for oneness. Similarly, 
organizations that connects 
their members into nature or a 
broader sense of the world, like 

the Monterey Bay Aquarium or 
the United Nations, are capable 
of evoking a meaning of oneness.

11. Redemption
Atonement or deliverance from 
past failure or decline. Though 
this might seem to stem from 
negative experiences, the impact 
of the redemptive experience is 
highly positive. Like community 
and enlightenment, redemption 
has a basis in religion, but it also 
attracts customers to Weight 
Watchers, Bliss spas, and the 
grocery store candy aisle. Any 
sensation that delivers us from 
a less desirable condition to 
another, more pleasing, one can 
be redemptive.

12. Security
The freedom from worry about 
loss. This experience has been 
a cornerstone of civilization 
but in the U.S. in particular, 
acquired increased meaning 
and relevance after 9/11. On 
the commercial side, the desire 
for this experience created 
the insurance business, and it 
continues to sell a wide range 
of	products	 from	automatic	 rifles	
to Depends undergarments to 
credit cards that offer protection 
from identity theft.

13. Truth
A commitment to honesty and 
integrity. This experience plays 
an important role in most personal 
relationships, but it also is a key 
component of companies like 
Whole	 Foods,	 Volkswagen,	 and	
Newman’s Own, all of which 
portray themselves as simple, 
upright, and candid.

14. Validation
The recognition of oneself as 
a valued individual worthy of 
respect. Every externally branded 
piece of clothing counts on the 

attraction of this meaningful 
experience whether it’s Ralph 
Lauren Polo or Old Navy, as does 
Mercedes	Benz,	the	Four	Seasons	
hotel chain, and any other brand 
with	status	identification	as	a	core	
value.

15. Wonder
Awe in the presence of a creation 
beyond one’s understanding. 
While this might sound mystical 
and unattainable, consider the 
wonder that Las Vegas hotels 
create simply through plaster 
and lights. Disney has been 
a master of this experience 
for decades, and technology 
companies routinely evoke awe 
as they enable their users to do 
what seemed impossible the year 
before.
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In de bijlage zijn alleen de 
vijf (Hyves niet) social media 
landschappen toegelicht. Een 
overzicht van alle (veel gebruikte) 
social media is te vinden op:
CMO.com

Hyves is hier niet in meegenomen, 
omdat dit een Amerikaans 
onderzoek is. Om enigzins inzicht 
te krijgen in de social landscape 
van Hyves , is Hyves vergelijkbaar 
met	Facebook.

Customer communication

Social landscape

Brand exposure Traffic to your site SEO

Twitter Use keyword search monitoring
through a program such as 
Hootsuite, TwitJump or Radian 6 
to track what people are saying
about you and your competitors

Offers unique opportunities for
Web site integration and to en-
gage with customers in a viral
way, helping your company
stand out from the masses.

Potential can be large, but pro-
motion is an art form - promote
your brand too heavily and turn
off followers, yet don’t promote
enough and receive little 
attention

Value to your site’s SEO is 
limited, but tweets will rank high
in search results - good for 
ranking your profile name and
breaking news, through 
shortened URLs are of little
benefit

Great for engaging people who
like your brand, want to share
their opinions, and participate
in giveaways and contests. 

Facebook brand pages are
great for brand exposure. 
Jump-start your brand exposure
through the ad platform, or hire
a Facebook consultant to help 
you grow your brand presence.

Traffic is decent and on the rise
thanks to share buttons and
counters, but don’t expect 
massive numbers of unique to
go to your site. 

Little to no value, aside from 
blogs picking up and featuring
your posted linkes. Not worth
the time expenditure. 

Not the primary focus, but cus-
tomer engagement oppertunities
are possible by anwering 
industry-related questions, 
establishing yourself as an ex-
pert in the field. 

Effectice for personal branding
and demonstrating your organi-
zation’s professional prowess.
Encouraging employees to 
maintain complete profiles to
strengthen your team’s reputa-
tion is advisable

Unlikely to drive any significant
traffic to your site, though you
never know who those few visits
might be from - perhaps a 
potential client or customer. 

Very high page rank - almost
guaranteed on the first page
of search results - expecially
for your company name or 
individual employees’ names,
but that’s about it. 

Facebook

LinkedIn

Wheter you seek to entertain,
inform, or both, video is a power-
ful channel for quickly engaging
your customers, responding to
complaints, and demonstrating
your social media savvy

One of the most powerful brand-
ing tools on the Web when you 
build your channel, promote via
high-traffic sites, and brand your
videos. 

Traffic goes to the videos. If the
goal is to get traffic back to your
site, then add a hyperlink in the
video description, but don’t 
expect traffic to correlate closely
with video views. 

Very good for building links 
back to your site because 
videos rank high. Also a tried-
and-true way for your brand to
gain exposure. 

YouTube

Unnecessary to spend too
much time on this, through 
properly tagged photosets of 
company events can help 
customers put a face on the 
team behind your brand

Participation in industry-related
groups might get your photos, 
and thus your brand, viewed by
people with similar interests,
but numbers will be small.

Even if you get tens of thousands
of visits to a photo hyperlinked
with your URL, click-through
rates are among the lowest
around. 

Heavily indexed in search
engines, passing links and page
ranks. Also helps images rank
higher in Google Images and in
building inbound links.

Flickr
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De klanten van DMDesk staan 
nog aan het begin van de 
social media ontwikkeling. De 
meesten hebben plannen om 
in de toekomst de social media 
strategie uit te breiden, een 
enkeling houdt zich hier totaal 
niet mee bezig en ziet het nut van 
social media niet in.

In dit hoofdstuk is overzichtelijk 
gemaakt wie DMDesk is, waar 
de doelgroep zich online bevindt 
(touchpoint analyse), aan welke 
waarde de doelgroep zich hecht 
(Meaningful Experience) en hoe 
het gebruik van social media is 
(Buyers Persona). 

4.1 Organisatiebeschrijving
Michel Carree is werkzaam als 
Sales Manager bij DMDesk, 
hierbij is zijn voornaamste 
taak het binnenhalen van new 
business. Hiernaast onderhoudt 
hij de social media kanalen die 
namens DMDesk in gebruik zijn. 
Er zijn vanuit DMDesk vier klanten 
aanbevolen die telefonisch 
geïnterviewd zijn, namelijk:
	 •	 AIM	Associates;
	 •	 Ascom	Nederland;
	 •	 JWT	Recruitment;
	 •	 Topsportcentrum	Rotterdam.

DMDesk is een zakelijke 
dienstverlener en weet zich 
met een compleet dienstpakket 
zich te onderscheiden van de 

concurrent. 
Voor de meeste diensten 
weet DMDesk extern de juiste 
specialist te vinden. Zelf is 
DMDesk gespecialiseerd in 
conceptontwikkeling en het 
regelen van het hele project. 
Daarnaast is DMDesk een erkend 
listbroker. Een listbroker is een 
tussenpersoon voor bedrijven 
die adressenbestanden nodig 
hebben. DMDesk weet deze 
adresbestanden te vinden en te 
koppelen aan de desbetreffende 
organisatie. 
Tenslotte bouwt, vult en 
onderhoudt DMDesk ook zelf 
databases. Dit wordt onder 
andere gedaan voor de marathon 
in Rotterdam en de Rabobank 
Rotterdam. 

Na een bestaan van twaalf jaar 
is DMDesk uitgegroeid tot 18 
medewerkers. Hierdoor zijn ze te 
groot geworden voor het huidige 
pand en gaat DMDesk in juni 
verhuizen naar de Vlasfabriek in 
Overschie. 

Het klantbestand van DMDesk 
bestaat uit ongeveer 200 klanten. 
Hierbij horen zowel klanten die 
twee keer per jaar gebruik maken 
van de diensten die DMDesk 
levert, maar ook uit klanten waar 
dagelijks contact mee is. 

4.2 Waar bevindt de doelgroep 
 zich online?
Figuur	 5.1	 geeft	 een	 overzicht	
van de social media waar de 
respondenten gebruik van 
maken. LinkedIn is het meest 
gebruikte middel. YouTube wordt 
wel veel gebruikt, er is in de 
meeste gevallen alleen nog geen 
eigen kanaal.  

De klant is online actief, maar 
zit nog in een beginnende fase. 
Sommige organisaties, zoals 
Ascom Nederland, zijn zich 
bewust van de mogelijkheden 
van social media. Andere 
organisaties zijn er bewust niet 
mee actief, omdat social media 
niet bij de organisatie past. 
Opvallend is dat Twitter 
weinig wordt gebruikt. Uit de 
verschillende interviews bleek 
dat ze dit in de toekomst wel gaan 
gebruiken, maar nog niet weten 
hoe	ze	dit	moeten	opzetten.	Flickr	
wordt door niemand gebruikt en 
dit staat ook niet op de planning. 

Buyers Persona
Een	buyers	persona	is	een	fictief	
persoon die binnen de doelgroep 
van een organisatie past. Het 
geeft een praktisch beeld van 
waar de doelgroep zich bevindt 
en hoe deze met social media 
omgaat. 
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Naam:	Femke	Jansen
Functie:	Marketing-comm.		
medewerkster
Woonplaats: Rotterdam

Femke is een Marketing-
communicatie medewerkster 
bij B-Logic, een internationale 
marktleider op het gebied van 
biologische gewasbescherming. 
Na haar opleiding is ze meteen 
aan het werk gegaan. Hier heeft 
Femke 4,5 jaar werkervaring 
opgedaan en besloot ze dat het 
tijd werd voor een volgende stap. 
Inmiddels werkt Femke 3 jaar 
voor haar huidige werkgever. 
Als MarketingCommunicatie 
medewerkster is Femke onder 
andere verantwoordelijk voor de 
externe communicatie. Sinds 
kort hoort het onderhouden 
van verschillende social media 
kanalen hier ook bij.
Femke heeft nog niet veel 
ervaring met social media. In haar 
privéleven gebruikt ze LinkedIn 
en Twittert ze zo nu en dan. 

Op kantoor is er een LinkedIn-
groep en een YouTube-kanaal 
voor de filmpjes die regelmatig 

worden gemaakt. 
Sinds kort is er ook een Twitter-
account, dit is nog in een 
beginnende fase. 

De LinkedIn-groep wordt 
regelmatig gebruikt door Femke. 
Na een kennismaking connect 
Femke de nieuwe klanten direct 
en via de groep verzend Femke 
af en toe een bericht. Met het 
Twitter-account hoopt Femke op 
een wat informelere manier met 
de volgers te communiceren en 
meer interactie met ze te krijgen. 

Het is maandagochtend en 
Femke	 is	 onderweg	 naar	 haar	
werk. Het is weer druk op de 
weg,	 daarom	 is	 Femke	 meteen	
haar afspraak van 11 uur aan het 
voorbereiden. 
Eenmaal aangekomen op 
kantoor,	 haalt	 ze	 een	 kop	 koffie,	
zegt haar collega’s gedag en 
opent haar mailbox. De mail zit 
alweer helemaal vol, zucht ze. 
Femke	neemt	 een	 slok	 van	 haar	
koffie	en	leest	haar	e-mails.	
Er zijn weer een aantal nieuwe 
volgers op Twitter en twee 
connecties op LinkedIn hebben 

de zakenrelatie bevestigd. Dit zijn 
de twee sales managers die ze 
vrijdag heeft gesproken op een 
borrel. 

Femke	 start	 TweetDeck	 op	 en	
scant de Tweets van de afgelopen 
dagen.	 Sinds	 kort	 heeft	 Femke	
namens haar organisatie een 
Twitteraccount aangemaakt. 
Zo kan ze op de hoogte blijven 
van klanten, leveranciers en de 
branche waar B-Logic zich in 
bevindt. 

Samen met de andere marketing-
communicatie medewerkers en 
de directie is besproken wat er 
op Twitter getwittert wordt. Het is 
belangrijk om snel op vragen te 
reageren, af en toe wat teelttips 
te tweeten en de ontwikkelingen 
binnen het bedrijf te melden. 
Daarnaast	 moet	 Femke	 ook	
monitoren wat er online over 
B-Logic wordt gezegd. 

Via een CMS systeem kan 
B-Logic zelf de website 
onderhouden. Sinds kort is er 
iets nieuws toegevoegd, namelijk 
dat de twitterberichten direct op 

Figuur 5.1
Touchpoint 
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de	 website	 komen.	 Femke	 heeft	
gelezen dat zo’n koppeling tot 
meer volgers kan leiden en het 
resultaat is te zien! 
Hetzelfde is met YouTube 
gedaan. Er worden regelmatig 
filmpjes	over	gewasbescherming	
gemaakt en op YouTube 
geplaatst.	 Deze	 filmpjes	 komen	
nu ook op de corporate website. 

‘O,	 wat	 leuk!’,	 denkt	 Femke.	
‘DMDesk gaat verhuizen naar 
Overschie, dat is vlakbij ons!’ 
Ze reageert op het bericht 
met de boodschap dat ze na 
de verhuizing snel het nieuwe 
kantoor komt bewonderen. 

Femke	gaat	snel	verder	met	haar	
werk, het is al bijna 11 uur en haar 
afspraak kan elk moment komen. 
Voor ze het weet gaat de telefoon 
al met de receptioniste dat de 
afspraak van 11 uur binnen is. 

Na	 de	 lunch	 gaat	 Femke	 verder	
aan het werk. Er is laatst een 
cameraman langs geweest om 
het nieuwe kantoor van B-Logic 
te	 filmen.	 Het	 filmpje	 is	 op	 CD	

binnengekomen	 en	 Femke	 moet	
dit goedkeuren.  
Het	filmpje	 is	akkoord	en	Femke	
zet het meteen op het YouTube-
kanaal van B-Logic. Wel handig 
die	 koppelingen,	 denkt	 Femke.	
Nu	 komt	 dit	 filmpje	 ook	 meteen	
op de website én in de LinkedIn 
groep!

4.3 Framework
Het framework bestaat uit een 
aantal vaste elementen, namelijk:
	 •	 Social	landscape:	dit	geeft	
	 	 de	kwaliteit	van	SEO,	traffic	
  naar de site, brand exposure 
  en communicatie per social 
  medium aan;
	 •	 Klantproces:	dit	bestaat	uit		
  vier fases, namelijk:
	 	 	 •	 Reach	(bereiken	van		
    de klant)
	 	 	 •	 Attract	(aantrekken	van	
    de relevante klant)
	 	 	 •	 Convert	(de	klant	van	
    kijken naar kopen 
    converteren)
	 	 	 •	 Retain	(de	klant	
    stimuleren tot 
    herhaalaankoop)
	 •	 Meaningful	experiences:	de	

  belevingen per fase uit het 
  klantproces waar de 
  respondenten waarde aan 
  hechten.

4.3.1 Social landscape
Uit de touchpoint-analyse 
is gebleken dat door de 
respondenten LinkedIn het meest 
gebruikt wordt. Twitter is op dit 
moment een minder gebruikt 
middel, maar de klanten zijn 
wel van plan dit binnenkort op 
te zetten. YouTube wordt wel 
gebruikt, er is alleen vaak geen 
eigen kanaal voor gemaakt. 
Het framework geeft aan de hand 
van drie beoordelingen aan hoe 
de	SEO,	Traffic,	Brand	experience	
en	 Communication	 is,	 figuur	 5.3	
gaat hier dieper op in. 

4.3.2 LinkedIn
Op één klant na gebruiken 
alle respondenten zowel voor 
zakelijke relaties als persoonlijke 
relaties de netwerksite. Ondanks 
dat LinkedIn een zakelijke 
netwerksite is, connecten de 
respondenten ook de persoonlijke 
relaties. LinkedIn is het beste in te 

Figuur 5.2
Framework

Social media

LinkedIn

YouTube

Twitter

Doel organisatie

Reach
Klantproces

Attract Convert Retain

Inzicht in doelgroep
krijgen Aandacht krijgenGoed

Verkoop van 
product of dienst Herhaalaankoop

Vertrouwen VertrouwenMiddel Binding Contact

Secuirity en truth Secuirity en truth
Community, harmony
secuirity en truth Harmony en truthSlecht

Focus organisatie

Meaningful experience

C
om

m
un

ic
at

io
n

B
ra

nd
 e

xp
os

ur
e

Tr
af
fic

SE
O

Social
landscape

Social 
landscape



51

zetten voor de Reach-fase. 

Reach
LinkedIn is een netwerksite om 
zakelijke relaties te onderhouden. 
Het is daarom af te raden om 
potentiële klanten zomaar te 
connecten, zonder deze te 
kennen. 
Het artikel ‘Maak van jouw 
LinkedIn	 profiel	 geen	 plofkip’	
gaat hier dieper op in.1

Er is een mogelijkheid om 
potentiele klanten te bereiken 

1	 Maak	van	jouw	LinkedIn	profiel	geen		

 plofkip - creatieve-trainers.nl

op LinkedIn. In het artikel is het 
volgende geschreven:
“Wanneer je lid bent van een 
groep neem je aan discussies 
deel. Tenminste als je een 
actieve netwerker bent. In deze 
discussies zal je ongetwijfeld 
regelmatig waardevolle 
standpunten van anderen lezen. 
Je kunt zo’n persoon makkelijk 
gaan volgen door op ‘Follow 
Pietje’ te klikken. De activiteiten 
van deze persoon komen dan 
in de updates die je krijgt en op 
jouw ‘LinkedIn Home’ te staan. 
Hierdoor krijg je een beeld van 
de persoon en wanneer hij of zij 
een waardevolle aanvulling blijkt 
te zijn voor jouw netwerk, dan 

stuur je de uitnodiging om te 
connecten. En wanneer je in deze 
uitnodiging uitlegt waarom je wilt 
connecten, dan is de start van de 
relatie oneindig veel waardevoller 
dan wanneer je je beperkt tot 
de duidelijke massa-industrie 
met de standaard LinkedIn 
uitnodigingstekst.”

De relaties uit je eigen 
klantenbestand zijn natuurlijk 
direct te connecten op LinkedIn. 
Daarom is het aan te raden om 
een compleet klantenbestand te 
hebben en alle klanten te vinden 
op LinkedIn. 

Figuur 5.3
Social landscape
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LinkedIn Score: middel

Organisatie en werknemers
zijn goed vindbaar, hoge 
plek in de zoekresultaten.
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Account wordt wel gevond-
en, maar er is geen inzicht
in wie dit is en hoeveel dit
er zijn. 

Score: goed

Een goede samenwerking
tussen personeel en
organisatie op LinkedIn
bevordert de personal 
branding en laat zien wat 
voor zakelijke organisatie
je bent.

Score: middel

Het is niet de primairste
focus, maar door te rea-
geren op werkgerelateerde
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leer je de organisatie als
expert op dat gebied. 

Score: goed

Goed middel voor link 
building naar de site, 
omdat video’s hoog scoren
in de zoekresultaten.

Daarnaast is het een 
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exposure

Score: middel

De traffic gaat naar het 
filmpje, niet naar de site.
Als je via een filmpje traffic
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is een hyperlink in het 
filmpje een oplossing. 

Score: goed
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is Youtube. Wanneer je een
kanaal maakt, promoot dit
via een high-traffic site en
brand je video’s

Score: goed

Of je nu wilt entertainen,
informeren of beide; 
video is een krachtig ka-
naal om snel klanten te 
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reageren en laten zien wie
je bent.  
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SEO naar de websitesite is 
matig via Twitter. De tweets 
daarentegen scoren hoog
in de zoekresultaten.

Met een goede vormge-
ving op de Twitterpagina
is er wel bezoek naar de
website te stimuleren.
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Twitter heeft veel potentie
om traffic te genereren,
maar promoot je een 
organisatie te veel via 
Twitter kan dit je volgers
kosten.

 

Score: goed

Twitter biedt unieke kans-
en voor website integratie
(API) en om te binden met
klanten op een virale
manier. 

Twitter helpt een organisa-
tie zich te onderscheiden
van de massa. 

Score: goed
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halen wat er over je 
organisatie/branche wordt
gezegd. 
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Retain
Nadat een klant tot aankoop 
van een product of dienst is 
gekomen, betekent dit niet dat dit 
het einde is van het klantproces. 
Het is belangrijk om het contact 
met deze klant warm te houden. 
Dit heeft een aantal redenen, 
namelijk:
	 •	 Goed	contact	kan	leiden	tot	
  mond-tot-mondreclame, 
  oftewel: nieuwe klanten;
	 •	 Vraag	na	hoe	de	product-	of	
  dienstervaringen van de 
  klant zijn. Zo zijn mogelijke 
  slechte ervaringen op 
  te lossen voor een volgende 
  aankoop;
	 •	 Zorg	dat	de	klant	je	niet	
  vergeet. Wanneer er een 
  nieuwe aankoop gedaan 
  moet worden, komt de klant 
  sneller bij je terug. 

Het beste is om het contact 
persoonlijk te houden, door 
bijvoorbeeld langs te gaan of 
telefonisch contact te hebben met 
de klant. Toch is er in het framework 
ook geadviseerd om Twitter in 
de Retain-fase te gebruiken. 
Via Twitter kun je bijvoorbeeld 
de meest waardevolle klanten 
belonen, dit kan goed zijn voor 
het imago. Daarnaast kun je ook 
via Twitter projecten tonen aan de 
volgers. Op deze manier krijgt de 
volger inzicht in de organisatie 
(en haar kunnen) en promoot je 
de organisatie waar het project 
voor is gemaakt. Meer tips over 
het terughalen van klanten is te 
vinden op insidecrm.com.2

4.3.4 YouTube
Zoals in de paragraaf ‘Social 
landscape’ al is genoemd, 
is YouTube optimaal voor 
Zoekmachine-optimalisatie, 
brand exposure en communicatie. 

2 50 Tips To Retain Customers - 

 Insidecrm.com

volgers. Dit kan gedaan worden 
door leuke acties op Twitter te 
posten of interessante tweets 
te versturen in de hoop dat ze 
geretweet worden. 

Door een goede koppeling 
tussen verschillende social 
mediakanalen is er een groter 
bereik, wat tot meer aandacht 
kan leiden. Is er een LinkedIn 
account, dan is deze koppeling 
heel makkelijk te maken. Alle 
Tweets komen dan direct op de 
pagina terecht. Zo blijf je met 
één tweet actief op Twitter en 
LinkedIn. 

Zoals eerder is verteld, is het 
op Twitter mogelijk om een stuk 
persoonlijker te communiceren. 
Het kan voorkomen dat een 
tweet niet geschikt is voor op 
de LinkedIn-pagina. Door een 
eenvoudige instelling in het 
LinkedInprofiel	is	dit	te	verkomen.	
Als er nu een tweet wordt 
verstuurd, komt deze alleen op 
LinkedIn terecht als je #in achter 
je bericht plaatst. 
Een andere manier is een Twitter 
API. API staat voor Application 
Programming Interface en is een 
tool om verbinding te maken met 
een externe applicatie of website.

Convert
De focus ligt op de binding met de 
(potentiële) klant. Op Twitter is dit 
haalbaar door op berichten van 
de volger te reageren. Hiermee 
laat je zien dat je geïnteresseerd 
bent in zijn verhaal en hem 
misschien verder kan helpen met 
jouw product of dienst. 
De Convert-fase kan een 
intensieve fase zijn, omdat 
luisteren hierbij een belangrijk 
aspect is. Het is makkelijk om af 
en toe wat nieuws te Twitteren. 
Luisteren en (oprecht) interesse 
tonen in een klant is een stuk 
lastiger. 

4.3.3 Twitter
Twitter is een laagdrempelig 
middel om interactie met je 
volgers te hebben. De manier van 
communiceren op Twitter is heel 
anders dan dat op LinkedIn wordt 
gedaan. LinkedIn is een zakelijk 
middel, een bedrijfsaccount op 
Twitter hoeft niet alleen maar 
zakelijk te zijn. Sterker nog, het 
is juist belangrijk om hier wat 
persoonlijker te communiceren.
 
In het framework is aangeraden 
om voor elke fase Twitter 
te gebruiken, hoe dit kan is 
hieronder toegelicht. 

Reach
Twitter is een stuk vrijer in 
het volgen van mensen en/of 
organisaties dan LinkedIn. Wat 
je tegenwoordig veel ziet is dat 
organisaties willekeurig mensen 
gaan volgen, in de hoop dat ze 
terug gevolgd worden. Op Twitter 
is het normaal om onbekende 
mensen te volgen, maar doe dit 
alleen als jij denkt dat die mensen 
jou echt iets te bieden hebben.

Net zoals bij het creëren van 
een goed netwerk voor LinkedIn, 
is het goed om eerst je eigen 
klantenbestand af te gaan. 
Vervolgens kun je nagaan wie 
een potentiele klant is en deze 
volgen. 

In de Reach-fase is Twitter het 
beste te gebruiken om vertrouwen 
bij de volgers te creëren. Dit 
doe je allereerst door actief te 
zijn, probeer daarom regelmatig 
een tweet te sturen. Dit kan van 
alles zijn, zoals nieuws over de 
organisatie, het welkom heten 
van nieuwe volgers of nieuws uit 
de branche. 

Attract
In de Attract-fase is het doel 
om aandacht te krijgen van de 
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Om een klant een veilig gevoel 
te geven is het aan te raden de 
social media accounts persoonlijk 
te maken. Zo krijgt de klant een 
veilig gevoel, je bent namelijk als 
organisatie echt. 
Op LinkedIn is er al een 
persoonlijk account aanwezig, 
op Twitter wordt er vaak via onder 
een corporate naam getweet. Dit 
is natuurlijk logisch, want je wilt 
als organisatie actief zijn op social 
media. Om een Twitteraccount 
toch wat persoonlijker te maken, 
kun je bij de beschrijving van de 
organisatie aangeven wie er op 
dit account Twitteren. Stel dat Piet, 
Anja en Sophie dagelijks Twitteren 
op de corporate account, kunnen 
ze aan het einde van elke tweet 
hun naam noemen. 

Bijvoorbeeld: “Vandaag de 
nieuwe brochure bij de @RET 
aangeleverd! #Anja”

Binding
Bij binding staan dezelfde 
begrippen, security en truth, 
centraal. Het derde begrip waar 
veel waarde aan wordt gehecht is 
community. 
Voor de respondenten is 
het belangrijk dat er een 
eenheidsgevoel is, een connectie 
tussen beide partijen. Probeer 
daarom op één lijn met elkaar te 
zitten, hou het contact niet alleen 
zakelijk, maar vraag ook eens 
hoe het met iemand is. Weet wat 
er speelt bij de klant en doe hier 
iets mee. 

Contact
Harmony en truth zijn volgens 
de respondenten belangrijk 
voor goed contact. Er is 
behoefte aan contact wanneer 
er een open, transparante en 
harmonieuze verstandshouding 
met elkaar is. Een goede 
verstandshouding met elkaar kan 
leiden tot een herhaalaankoop en 

Convert
Toen Napoleon een visualisatie 
onder ogen kreeg van een 
dramatisch verlopen veldtocht in 
Rusland zei hij: “Een plaatje zegt 
meer dan duizend woorden.” Nu 
zou hij zeggen: “Een minuut video 
zegt meer dan duizend plaatjes.”4 

Tegenwoordig bekijken mensen 
eerder een video dan dat ze 
lappen tekst gaan lezen. Dit biedt 
organisaties meer mogelijkheden, 
er zijn op deze manier meerdere 
zintuigen te prikkelen.
Omdat de drempel lager ligt 
om een video te kijken, haal je 
de gebruiker eerder over tot 
aankoop. 

4.3.5 Meaningful 
 experiences
Eerder in het onderzoek is 
gebleken dat er in het klantproces 
drie punten zijn waar de focus op 
moet worden gelegd, namelijk: 
vertrouwen, binding en contact. 
Aan elke respondent is gevraagd 
om een tabel in te vullen. In 
deze tabel zijn de vijftien soorten 
meaningful experiences aan de 
punten	gekoppeld.	Figuur	5.4	laat	
zien welke experiences belangrijk 
voor de respondenten zijn. 

Vertrouwen
In de Reach en Attract-fase 
is het doel van de organisatie 
vertrouwen bij de klant te krijgen 
(zie	 het	 Framework	 in	 figuur	
5.2). Security en truth zijn twee 
begrippen waar de respondenten  
de meeste waarde aan hechten. 

Om vertrouwen bij de doelgroep 
te krijgen, is het belangrijk om 
eerlijk te zijn. Een open, trans-
parante organisatie is hierbij de 
basis.

4 Een minuut video zegt meer dan 1000  

 plaatjes - Swocc.nl

Daarom	 is	 er	 in	 het	 Framework	
geadviseerd om dit in de Attract 
en Convert-fase  toe te passen. 

YouTube is na Google de meest 
gebruikte zoekmachine van dit 
moment.3  “Zakelijke beslissers 
nemen steeds minder de tijd om 
lange teksten door te lezen. Zij 
willen geprikkeld en overtuigd 
worden met beeld”, zegt Erik 
Peekel	van	The	Actor	Factory.	
 
Attract
Waar YouTube minder sterk in is, 
is	 traffic.	 Dit	 wil	 zeggen	 dat	 het	
niet snel linkt naar de corporate 
website, een hyperlink in het 
filmpje	is	hier	een	oplossing	voor.	

Om een zo groot mogelijk bereik te 
krijgen is het belangrijk om goede 
filmpjes	 in	 een	 eigen	 YouTube-
kanaal te plaatsen. Denk hierbij 
na over een logische titel, goede 
beschrijving en koppel de juiste 
labels	aan	het	filmpje.	
Laat	het	niet	alleen	bij	de	filmpjes	
op je YouTube-kanaal, maar 
koppel ook hier weer accounts 
aan elkaar. 

3 Beeld kan niet meer ontbreken in de  

 communicatiemix van bedrijven - 

	 Frankwatching.com

Accomplishment

Meaningful 
Experience

Beauty

Community

Creation

Duty

Enlightenment

Freedom

Harmony

Justice

Oneness

Redemption

Security

Truth

Validation

Wonder

Vertrouwen Binding Contact

Figuur 5.4
Meaningful Experi-

ences



Hoe kan social media de online experience in de B2B-markt optimaliseren?54

filmpjes	online	 te	plaatsen	en	op	
Twitter de interactie met elkaar 
aan te gaan.

Aanbevelingen
De respondenten hechten waarde 
aan vier experiences, namelijk: 
security, truth, community 
en harmony. Pas de (online) 
communicatie hierop aan, zodat 
de klant de gewenste beleving 
ervaart. 

Ook is het belangrijk om 
consequent in het communiceren 
op social media te blijven. Dit 
doe je door actief te zijn op de 
verschillende kanalen, zorg 
ervoor dat je de moeite bent om 
te volgen. 

Kortom: gebruik social media niet 
om te schreeuwen, maar ga de 
interactie met elkaar aan. Gebruik 
het om inzicht te krijgen in de 
klant en doe met die inzichten 
ook iets!

aanbevelingen bij anderen. 
Daarnaast geeft het, net als bij 
binding, inzicht in wat er speelt 
bij de klant. 

Conclusie
Uit	 het	 fieldresearch	 blijkt	 dat	
de klanten van DMDesk actief 
op social media zijn en dit zal 
de komende jaren alleen maar 
verder uitbreiden. Veel zijn nog 
op een ontdekkingsreis door 
social media en hoe ze hier als 
organisatie het beste mee om 
kunnen gaan. 

Om de online experience van 
de klant te optimaliseren, is het 
aan te raden de volgende social 
media te gebruiken:
	 •	 LinkedIn
	 •	 Twitter
	 •	 YouTube

Deze drie middelen zijn wisselend 
in het klantproces ingedeeld (zie 
figuur	5.2).

De drie kanalen zijn gebaseerd 
op een touchpoint-analyse. Uit 
deze analyse is gebleken dat de 
respondenten LinkedIn, Twitter en 
YouTube het meeste gebruiken. 
(Facebook,	 Flickr	 en	 Hyves	 niet	
tot nauwelijks)

Wat belangrijk is om te weten,  
is dat de respondenten niet 
uit zichzelf moeite doen om 
DMDesk te volgen. Daarom 
moet je als organisatie bewust 
zijn van de klant en weten waar 
deze zich online bevindt, hier 
is de touchpoint-analyse voor 
gemaakt. 
De klant gebruikt social media 
nog veel om te zenden, maar 
doet nog vrij weinig aan social 
media monitoring. Veel klanten 
vinden het dus moeilijk om social 
media als een luisterkanaal te 
gebruiken. Wees daarom zo 
aantrekkelijk mogelijk door leuke 
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In dit hoofdstuk is overzichtelijk 
gemaakt waar de doelgroep van 
Systems Navigator zich online 
bevindt (touchpoint analyse), aan 
welke waarde de doelgroep zich 
hecht (meaningful experience) en 
hoe het gebruik van social media 
is (buyers persona). 

Het was direct merkbaar 
dat de klanten van Systems 
Navigator werkzaam zijn in 
grote organisaties. Tijdens een 
interview vertelden ze dat de 
organisatie niet met social media 
werkt, terwijl dit achteraf wel zo 
bleek te zijn. 

6.1 Organisatiebeschrijving
Systems Navigator verkoopt en 
maakt software voor projecten 
van klanten. Denk hierbij onder 
andere aan ziekenhuizen, 
logistieke bedrijven en de 
maritiem. 

Er is weinig last van concurrentie, 
er zijn meer kansen dan 
concurrenten. Dit betekent niet 
dat de klanten naar Systems 
Navigator toe komen vliegen, 
maar dat je als organisatie juist 
veel moeite moet doen om klanten 
aan te trekken. 

Momenteel werken er twaalf 
fulltimers bij Systems Navigator 
en is er een klantenbestand van 
ongeveer 50 klanten. 

Er zijn vanuit Systems Navigator 
vier klanten aanbevolen die 
telefonisch geïnterviewd zijn, 
namelijk:
	 •	 Eilogic;
	 •	 DHL;
	 •	 TataSteel;
	 •	 Vopak.

6.2 Waar bevindt de doelgroep 
 zich online?
Figuur	 6.1	 geeft	 een	 overzicht	
van de social media waar de 
respondenten gebruik van 
maken. YouTube en LinkedIn zijn 
de meest gebruikte middelen, 
Twitter	 en	 Facebook	 volgen	
hierna. 

De touchpoint analyse in 
figuur	 6.2	 is	 gebaseerd	 op	 de	
interviewresultaten en eigen 
naslagwerk. 
In sommige gevallen kan het 
voorkomen dat de respondenten 
de middelen zelf niet gebruiken, 
maar de organisatie wel. 

Buyers Persona
Een	buyers	persona	is	een	fictief	
persoon die binnen de doelgroep 
van een organisatie past. Het 
geeft een praktisch beeld van 
waar de doelgroep zich bevindt 
en hoe deze met social media 
omgaat. 

Naam: Raymond Hendriksen
Functie:	Adviseur
Woonplaats: Rotterdam

Raymond is een adviseur 
bij een groot internationaal 
transportbedrijf. Hier is hij 
sinds 2005 werkzaam in de 
Rotterdamse haven. Één van 
de organisaties waar Raymond 
nauw mee werkt is Systems 
Navigator. Simulatie en planning 
zijn twee belangrijke elementen 
in Raymond zijn vak, Systems 
Navigator helpt hem hierbij. 

Het is maandagochtend en 
Raymond is weer klaar voor een 
nieuwe week. Hij heeft een heerlijk 
weekend met zijn gezin gehad en 
heeft vandaag energie voor tien! 
Eenmaal op kantoor aangekomen 
start hij zijn computer op en opent 
hij het dashboard dat Systems 
Navigator heeft gemaakt. 
Raymond controleert of alles 
goed gaat, er moet namelijk 
een grote partij getransporteerd 
worden naar Amerika. 

Vanmiddag heeft Raymond een 
vergadering met de directeur 
en Systems Navigator over 
nieuwe mogelijkheden binnen 
de organisatie. Op het YouTube-
kanaal van Systems Navigator 
heeft	 hij	 een	 filmpje	 gezien	 over	
Container Terminal Simulation, 
hier wordt Simio software voor 
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gebruikt en Raymond ziet hier 
veel mogelijkheden in. 

Eenmaal teruggekomen uit de 
vergadering, komt Raymond 
tevreden terug. De directeur 
vond de pitch erg goed en wil 
graag verder zaken doen met 
Systems Navigator. Raymond 
opent Tweetdeck en tweet 
het volgende: ‘Zojuist nieuwe 
mogelijkheden besproken met 
@SystemsNavigator voor een 
Container Terminal Simulation #li 
#fb’. Zo, met deze hashtags komt 
het bericht ook direct op LinkedIn 
en	Facebook,	denkt	Raymond.	

6.3 Framework
Het framework bestaat uit een 
aantal vaste elementen, namelijk:
	 •	 Social	landscape:	dit	geeft	
	 	 de	kwaliteit	van	SEO,	traffic	
  naar de site, brand exposure 
  en communicatie per social 
  medium aan;
	 •	 Klantproces:	dit	bestaat	uit		
  vier fases, namelijk:
	 	 	 •	 Reach	(bereiken	van		
    de klant)
	 	 	 •	 Attract	(aantrekken	van	
    de relevante klant)

	 	 	 •	 Convert	(de	klant	van	
    kijken naar kopen 
    converteren)
	 	 	 •	 Retain	(de	klant	
    stimuleren tot 
    herhaalaankoop)
	 •	 Meaningful	experiences:	de	
  belevingen per fase uit het 
  klantproces waar de 
  respondenten waarde aan 
  hechten.

6.3.1 Social landscape
Uit de touchpoint-analyse  
uit	 figuur	 6.1	 blijkt	 dat	 de	
respondenten LinkedIn, YouTube, 
Twitter	 en	 Facebook	 op	 zakelijk	
gebied veel gebruiken. 
Het	 framework	 in	 figuur	 6.2	
geeft aan de hand van drie 
beoordelingen (goed, middel 
en slecht) aan hoe de SEO, 
Traffic,	 Brand	 experience	 en	
Communicatie bij de gebruikte 
social	 media	 is.	 Figuur	 6.3	 gaat	
hier dieper op in. 
 
6.3.2 Facebook
Facebook	 wordt	 door	 veel	
organisaties nog gezien als een 
platform voor het onderhouden 
van privécontacten. De laatste 

jaren	is	Facebook	uitgegroeid	tot	
zowel een privéplatform als een 
zakelijk platform. 
Met	 een	 zakelijke	 Facebook	
pagina kan elk bedrijf een (gratis) 
account aanmaken. Met dit 
account kan het ‘geliked’ worden 
door de zogenaamde fans en via 
de pagina kun je communiceren 
met jouw fans. 
Met een grote diversiteit aan apps 
biedt	Facebook	voor	iedereen	wat	
wils. Zo kun je Twitter, YouTube 
en LinkedIn integreren in de 
Facebook	pagina.	

Attract
In de Attract-fase is het doel 
om aandacht te krijgen van de 
volgers. Dit kan gedaan worden 
door	leuke	acties	op	Facebook	te	
posten of interessante berichten 
te plaatsen
Door een goede koppeling 
tussen verschillende social 
mediakanalen is er een groter 
bereik, wat tot meer aandacht 
kan leiden. Is er een LinkedIn 
account, dan is deze koppeling 
heel makkelijk te maken. Alle 
Tweets komen dan direct op de 
pagina terecht. Zo blijf je met 

Figuur 6.1
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één tweet actief op Twitter en 
LinkedIn. 

Convert
Via	Facebook	kan	de	(potentiële)	
klant overgehaald worden door 
ze te belonen. Op het moment 
dat iemand jouw pagina liked, 
wordt er bijvoorbeeld een korting 
gegeven bij een aanschaf binnen 
twee maanden. Dit kan de 
(potentiële) klant overhalen tot 
aankoop én het trekt klanten aan 
in de Attract-fase.

6.4 LinkedIn
Alle respondenten gebruiken 
LinkedIn als een zakelijke 
netwerksite. Opvallend is dat 
LinkedIn door alle respondenten 
puur zakelijk wordt gebruikt. 
Andere respondenten (van 
de andere twee organisaties) 
gebruiken LinkedIn vaak ook 
voor persoonlijk contact. Hierin 
is te merken dat de klanten van 
Systems Navigator veel groter 
zijn en op een formelere manier 
contact hebben.
LinkedIn is het beste in te zetten 
voor de reach-fase. 

Reach
LinkedIn is een netwerksite om 
zakelijke relaties te onderhouden. 
Het is daarom af te raden om 
potentiële klanten zomaar te 
connecten, zonder deze te 
kennen. 
Het artikel ‘Maak van jouw 
LinkedIn	 profiel	 geen	 plofkip’	
gaat hier dieper op in.1

Er is een mogelijkheid om 
potentiele klanten te bereiken op 
LinkedIn.
In het artikel is het volgende 
geschreven:
“Wanneer je lid bent van een 
groep neem je aan discussies 
deel. Tenminste als je een 
actieve netwerker bent. In deze 
discussies zal je ongetwijfeld 
regelmatig waardevolle stand-
punten van anderen lezen. Je 
kunt zo’n persoon makkelijk 
gaan volgen door op ‘Follow 
Pietje’ te klikken. De activiteiten 
van deze persoon komen dan 
in de updates die je krijgt en op 

1	 Maak	van	jouw	LinkedIn	profiel	geen		

 plofkip - creatieve-trainers.nl

jouw ‘LinkedIn Home’ te staan. 
Hierdoor krijg je een beeld van 
de persoon en wanneer hij of zij 
een waardevolle aanvulling blijkt 
te zijn voor jouw netwerk, dan 
stuur je de uitnodiging om te 
connecten. En wanneer je in deze 
uitnodiging uitlegt waarom je wilt 
connecten, dan is de start van de 
relatie oneindig veel waardevoller 
dan wanneer je je beperkt tot 
de duidelijke massa-industrie 
met de standaard LinkedIn 
uitnodigingstekst.”

De relaties uit je eigen 
klantenbestand zijn natuurlijk 
direct te connecten op LinkedIn. 
Daarom is het aan te raden om 
een compleet klantenbestand te 
hebben en alle klanten te vinden 
op LinkedIn. 

6.5 Twitter
Twitter is een laagdrempelig 
middel om interactie met je 
volgers te hebben. De manier van 
communiceren op Twitter is heel 
anders dan dat op LinkedIn wordt 
gedaan. LinkedIn is een zakelijk 
middel, een bedrijfsaccount op 

Figuur 5.2
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SEO

Social landscape

Traffic Brand exposure Communication

Facebook Score: slecht Score: middel

Voor veel sites is Facebook
uitgegroeid tot een van de beste
traffic bronnen. terwijl het viraal
een stuk lager scoort dan 
andere sites.

Score: goed

Een facebookpage helpt een
organisatie persoonlijk te maken
en zich te positioneren op rele-
vante pagina’s. Bijvoorbeeld:
de Starbuckspage kan nu zelf
berichten plaatsen op de grote
coffee-loverspage

Score: goed

Facebook is een centraal en
open communicatiemiddel. 
Positief of negatief, bedrijven 
kunnen Facebookpages gebrui-
ken om hun berichten te sturen
en feedback van de klant te 
krijgen. 

Score: middel

Organisatie en werknemers
zijn goed vindbaar, hoge plek
in de zoekresulaten

Score: slecht

Account wordt wel gevonden,
maar er is geen inzicht in wie dit
is en hoeveel dit er zijn.

Score: goed

Een goede samenwerking
tussen personeel en
organisatie op LinkedIn
bevordert de personal 
branding en laat zien wat 
voor zakelijke organisatie
je bent.

Score: middel

Het is niet de primairste
focus, maar door te rea-
geren op werkgerelateerde
vragen op LinkedIn profi-
leer je de organisatie als
expert op dat gebied. 

Score: middel

SEO naar de websitesite is 
matig via Twitter. De tweets 
daarentegen scoren hoog
in de zoekresultaten.

Met een goede vormge-
ving op de Twitterpagina
is er wel bezoek naar de
website te stimuleren.

Score: slecht

Twitter heeft veel potentie
om traffic te genereren,
maar promoot je een 
organisatie te veel via 
Twitter kan dit je volgers
kosten.

 

Score: goed

Twitter biedt unieke kans-
en voor website integratie
(API) en om te binden met
klanten op een virale
manier. 

Twitter helpt een organisa-
tie zich te onderscheiden
van de massa. 

Score: goed

Gebruik speciale zoek-
machines om te achter-
halen wat er over je 
organisatie/branche wordt
gezegd. 

 

LinkedIn

Twitter

Score: goed

Goed middel voor link 
building naar de site, 
omdat video’s hoog scoren
in de zoekresultaten.

Daarnaast is het een 
goede manier voor brand
exposure

Score: middel

De traffic gaat naar het 
filmpje, niet naar de site.
Als je via een filmpje traffic
naar de site wilt genereren
is een hyperlink in het 
filmpje een oplossing. 

Score: goed

Één van de krachtigste
branding tools op het web
is Youtube. Wanneer je een
kanaal maakt, promoot dit
via een high-traffic site en
brand je video’s

Score: goed

Of je nu wilt entertainen,
informeren of beide; 
video is een krachtig ka-
naal om snel klanten te 
binden, op klachten te
reageren en laten zien wie
je bent.  

YouTube

Twitter hoeft niet alleen maar 
zakelijk te zijn. Sterker nog, het 
is juist belangrijk om hier wat 
persoonlijker te communiceren.
 
In het framework is aangeraden 
om voor elke fase Twitter 
te gebruiken, hoe dit kan is 
hieronder toegelicht. 

Reach
Twitter is een stuk vrijer in 
het volgen van mensen en/of 
organisaties dan LinkedIn. Wat 
je tegenwoordig veel ziet is dat 
organisaties willekeurig mensen 
gaan volgen, in de hoop dat ze 
terug gevolgd worden. Op Twitter 
is het normaal om onbekende 
mensen te volgen, maar doe dit 
alleen als jij denkt dat die mensen 

jou echt iets te bieden hebben.
Net zoals bij het creëren van 
een goed netwerk voor LinkedIn, 
is het goed om eerst je eigen 
klantenbestand af te gaan. 
Vervolgens kun je nagaan wie 
een potentiële klant is en deze 
volgen. 

In de reach-fase is Twitter het 
beste te gebruiken om vertrouwen 

Figuur 5.3
Social landscape
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vertrouwen, binding en contact. 
Aan elke respondent is gevraagd 
om een tabel in te vullen. In 
deze tabel zijn de vijftien soorten 
meaningful experiences aan de 
punten	gekoppeld.	Figuur	6.4	laat	
zien welke experiences belangrijk 
voor de respondenten zijn. 

Vertrouwen
In de Reach en Attract-fase 
is het doel van de organisatie 
vertrouwen bij de klant te krijgen 
(zie	 het	 Framework	 in	 figuur	
6.2). Security en truth zijn twee 
begrippen waar de respondenten  
de meeste waarde aan hechten. 

Om vertrouwen bij de doelgroep 
te krijgen, is het belangrijk om 
eerlijk te zijn. Een open, trans-
parante organisatie is hierbij de 
basis.

Om de klant een goed gevoel 
te geven is het aan te raden de 
social media accounts persoonlijk 
te maken. Zo krijgt de klant een 
veilig gevoel, je bent namelijk als 
organisatie echt. 
Op LinkedIn is er al een 
persoonlijk account aanwezig, op 
Twitter wordt er vaak onder een 
corporate naam getweet. Dit is 
natuurlijk logisch, want je wilt als 
organisatie actief zijn op social 
media. Om een Twitteraccount 
toch wat persoonlijker te maken, 
kun je bij de beschrijving van de 
organisatie aangeven wie er op 
dit account Twitteren. Stel dat Piet, 
Anja en Sophie dagelijks Twitteren 
op de corporate account, kunnen 
ze aan het einde van elke tweet 
hun naam noemen. 
Bijvoorbeeld: “Vandaag de 
nieuwe brochure bij de @RET 
aangeleverd! #Anja”

Binding
Bij binding staat, net als in de 
andere fases, het begrip truth 
centraal. Naast truth zijn de 

	 •	 Vraag	na	hoe	de	product-	of	
  dienstervaringen van de 
  klant zijn. Zo zijn mogelijke 
  slechte ervaringen op 
  te lossen voor een volgende 
  aankoop;
	 •	 Zorg	dat	de	klant	je	niet	
  vergeet. Wanneer er een 
  nieuwe aankoop gedaan 
  moet worden, komt de klant 
  sneller bij je terug. 
Het beste is om het contact 
persoonlijk te houden, door 
bijvoorbeeld langs te gaan of 
telefonisch contact te hebben met 
de klant. Toch is er in het framework 
ook geadviseerd om Twitter in 
de retain-fase te gebruiken. 
Via Twitter kun je bijvoorbeeld 
de meest waardevolle klanten 
belonen, dit kan goed zijn voor 
het imago. Daarnaast kun je ook 
via Twitter projecten tonen aan de 
volgers. Op deze manier krijgt de 
volger inzicht in de organisatie 
(en haar kunnen) en promoot je 
de organisatie waar het project 
voor is gemaakt. Meer tips over 
het terughalen van klanten is te 
vinden op insidecrm.com. 

2.5 YouTube
Dat de respondenten geen 
YouTube kanaal hebben, betekent 
niet	dat	ze	nooit	filmpjes	bekijken.	
YouTube is na Google de meest 
gebruikte zoekmachine van dit 
moment.2  “Zakelijke beslissers 
nemen steeds minder de tijd om 
lange teksten door te lezen. Zij 
willen geprikkeld en overtuigd 
worden met beeld”, zegt Erik 
Peekel	van	The	Actor	Factory.	

2.6 Meaningful experience
Eerder in het onderzoek is 
gebleken dat er in het klantproces 
drie punten zijn waar de focus op 
moet worden gelegd, namelijk: 

2 Beeld kan niet meer ontbreken in de  

 communicatiemix van bedrijven - 

	 Frankwatching.com

bij de volgers te creëren. Dit 
doe je allereerst door actief te 
zijn, probeer daarom regelmatig 
een tweet te sturen. Dit kan van 
alles zijn, zoals nieuws over de 
organisatie, het welkom heten 
van nieuwe volgers of nieuws uit 
de branche. 

Attract
Zoals eerder is verteld, is het 
op Twitter mogelijk om een stuk 
persoonlijker te communiceren. 
Het kan voorkomen dat een 
tweet niet geschikt is voor op 
de LinkedIn-pagina. Door een 
eenvoudige instelling in het 
LinkedInprofiel	is	dit	te	verkomen.	
Als er nu een tweet wordt 
verstuurd, komt deze alleen op 
LinkedIn terecht als je #in achter 
je bericht plaatst. 

Convert
De focus ligt op de binding met de 
(potentiële) klant. Op Twitter is dit 
haalbaar door op berichten van 
de volger te reageren. Hiermee 
laat je zien dat je geïnteresseerd 
bent in zijn verhaal en hem 
misschien verder kan helpen met 
jouw product of dienst. 
De convert-fase kan een 
intensieve fase zijn, omdat 
luisteren hierbij een belangrijk 
aspect is. Het is makkelijk om af 
en toe wat nieuws te Twitteren. 
Luisteren en (oprecht) interesse 
tonen in een klant is een stuk 
lastiger. 

Retain
Nadat een klant tot aankoop 
van een product of dienst is 
gekomen, betekent dit niet dat dit 
het einde is van het klantproces. 
Het is belangrijk om het contact 
met deze klant warm te houden. 
Dit heeft een aantal redenen, 
namelijk:
	 •	 Goed	contact	kan	leiden	tot	
  mond-tot-mondreclame, 
  oftewel: nieuwe klanten;
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Aanbevelingen
De respondenten hechten 
waarde aan een aantal 
experiences, namelijk: security, 
truth, community, harmony, justice 
en freedom. Pas de (online) 
communicatie hierop aan, zodat 
de klant de gewenste beleving 
ervaart. 

Ook is het belangrijk om 
consequent in het communiceren 
op social media te blijven. Dit 
doe je door actief te zijn op de 
verschillende kanalen, zorg 
ervoor dat je de moeite bent om 
te volgen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat  
de klanten van Systems Navigator 
grote organisaties zijn en vaak 
de manier van communiceren 
van het bedrijf niet goed kennen, 
omdat het bijvoorbeeld analisten 
zijn.
 
Wanneer ze zelf (zakelijk) geen 
social media gebruiken, denken 
ze dat de organisatie dit zelf ook 
niet doet. Terwijl dit vaak juist wel 
zo is! 

Voor Systems Navigator kan 
social media erg hulpzaam zijn 
om inzicht in de organisatie te 
krijgen. Maar persoonlijk contact 
met een contactpersoon uit 
de organisatie kan het beste 
telefonisch of via de mail gedaan 
worden. 

Conclusie 
De klanten van Systems Navigator 
zijn online actief, maar social 
media is geen prioriteit. Veel 
zijn nog op een ontdekkingsreis 
en hoe ze als organisatie het 
beste met social media moeten 
omgaan. 

Om de online experience van 
de klant te optimaliseren, is het 
aan te raden de volgende social 
media te gebruiken:
	 •	 Facebook
	 •	 LinkedIn
	 •	 Twitter
	 •		YouTube

Deze vier middelen zijn wisselend 
in het klantproces ingedeeld (zie 
figuur	6.2).

De vier kanalen zijn gebaseerd 
op een touchpoint analyse. Uit 
deze analyse is gebleken dat 
de	 respondenten	 Facebook,	
LinkedIn, Twitter en YouTube het 
meest gebruiken. 

Je moet als organisatie bewust 
zijn van de klant en weten waar 
deze zich online bevindt, hier 
is de touchpoint analyse voor 
gemaakt. De klant gebruikt social 
media nog veel om te zenden, 
maar doet vrij weinig aan social 
media monitoring. Veel klanten 
vinden het moeilijk om social 
media als een luisterkanaal te 
gebruiken. Wees daarom zo 
aantrekkelijk mogelijk door leuke 
filmpjes	online	 te	plaatsen	en	op	
Twitter de interactie met elkaar 
aan te gaan.
Een uitzondering hierop is DHL. 
DHL is erg actief op Twitter en 
reageert op veel vragen van 
klanten. Dit is daarentegen wel 
B2C-communicatie. Hoe dit naar 
andere organisaties toe is, is 
onbekend.  

begrippen harmony en justice 
belangrijk voor de respondenten. 
Voor de respondenten is 
het belangrijk dat er een 
eenheidsgevoel is, een connectie 
tussen beide partijen. Probeer 
daarom op één lijn met elkaar te 
zitten, hou het contact niet alleen 
zakelijk, maar vraag ook eens 
hoe het met iemand is. Weet 
wat er speelt bij de klant en doe 
hier iets mee. Justice, oftewel 
rechtvaardigheid, is belangrijk 
omdat de respondenten graag 
eerlijk behandeld willen worden. 
Ben je eerlijk naar elkaar toe, zal 
de samenwerking alleen maar 
verbeteren. 

Contact
Community, freedom en harmony 
zijn volgens de respondenten 
belangrijk voor goed contact. Er 
is behoefte aan contact wanneer 
er een open, transparante en 
harmonieuze verstandhouding 
met elkaar is.
Een goede verstandshouding 
met elkaar kan leiden tot 
een herhaalaankoop en 
aanbevelingen bij anderen.  
Daarnaast geeft het, net als bij 
binding, inzicht in wat er speelt 
bij de klant. 

Accomplishment
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In dit hoofdstuk is overzichtelijk 
gemaakt waar de doelgroep van 
TODAY IT zich online bevindt 
(touchpoint analyse), aan welke 
waarde de doelgroep zich hecht 
(meaningful experience) en hoe 
het gebruik van social media is 
(buyers persona). 

7.1 Organisatiebeschrijving
TODAY IT bestaat inmiddels 
zeven jaar en heeft vijftien tot 
twintig medewerkers. Danny is 
hier een technisch consultant, dit 
houdt in dat hij bezig is met onder 
andere de software ontwikkeling. 
Tom houdt zich bezig met de 
commerciële kant van het bedrijf, 
zoals het binnenhalen van 
potentiele klanten. 

De branche waar TODAY IT zich 
in bevindt is Software. TODAY 
IT levert software, genaamd 
Avalanche. Avalanche Online 
is de internetoplossing voor 
het beheren en administreren 
van logistieke ladingdragers. 
De Avalanche software kan 
samenwerken	 met	 RFID.	 RFID	
zorgt door onder andere ‘tracking 
en tracing’ voor transparantie 
binnen de keten en leidt het 
daarnaast tot veel tijdsbesparing 
en minder telfouten. TODAY IT 
biedt deze totaaloplossing samen 
met Interaxi aan. 

Er zijn wel andere organisaties die 
producten en/of software leveren 
voor ladingdragermanagement, 
maar gaan niet zo diep als 
TODAY IT hierin gaat. Daarom 
zijn er vrijwel geen (relevante) 
concurrenten. 

Inmiddels is het klantenbestand 
van TODAY IT uitgebreid naar 
zo’n 200 klanten. 

Er zijn vanuit TODAY IT vier klanten 
aanbevolen die telefonisch 
geïnterviewd zijn, namelijk:
	 •	 A.	Baas;
	 •	 FloraNed;
	 •	 NoviFlora;
	 •	 Plantion.

7.2 Waar bevindt de doelgroep 
 zich online?
Figuur	 7.1	 geeft	 een	 overzicht	
van de social media waar de 
respondenten gebruik van 
maken. Twitter is het meest 
gebruikte middel, LinkedIn volgt 
hierna.	 Facebook	 en	 Hyves	
worden af en toe gebruikt. 

Buyers Persona
Een	buyers	persona	is	een	fictief	
persoon die binnen de doelgroep 
van een organisatie past. Het 
geeft een praktisch beeld van 
waar de doelgroep zich bevindt 
en hoe deze met social media 
omgaat. 

Naam: Rogier Buitenhuis
Functie:	Directeur
Woonplaats: De Lier

Rogier is directeur van een 
tuinderij in orchideeën. De 
tuinderij is een familiebedrijf, 
die Rogier sinds 2004 heeft 
overgenomen van zijn vader. 
Ondanks dat Rogier al van jongs 
af aan in de tuinderij werkt, heeft 
hij wel een tuinbouwopleiding 
afgerond. 

Als directeur houdt Rogier 
voornamelijk zijn personeel 
aan het werk en zorgt voor de 
juiste transport van en naar de 
veiling. Rogier is als directeur 
bij alle leveranciers en klanten 
het contactpersoon. Sinds hij 
een iPhone heeft, kan hij heel 
makkelijk zijn online contacten 
onderweg bijhouden.

Het is vrijdagochtend en Rogier 
loopt rond in de kas. Vanmiddag 
moet er een grote lading naar 
de veiling en dat moet natuurlijk 
allemaal goed gaan. 
Alles loopt op schema en Rogier 
stapt zijn kantoor binnen. Hij 
opent zijn mailbox en ziet dat er 
een aantal nieuwe volgers op 
Twitter zijn. Hij bekijkt wie het 
zijn en besluit ze terug te gaan 
volgen. 
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Sinds kort is Rogier actief op 
social media. Hij had niet gedacht 
dat social media zinvol zou zijn 
in de tuinbouwsector, maar er 
werd steeds vaker gevraagd of 
hij	 LinkedIn,	 Twitter	 of	 Facebook	
had.
Inmiddels is er een LinkedIn-
profiel,	 een	 zakelijk	 Twitter-
account	 en	 een	 Facebookpage	
aangemaakt. 

Na zijn e-mails gelezen te hebben 
gaat Rogier naar de schuur om 
te kijken hoever de orchideeën 
zijn. Alles is ingepakt en staat in 
de vrachtwagen, Rogier stapt in 
de vrachtwagen en rijdt naar de 
veiling. 

Tijdens het uitladen, wat zijn 
medewerkers doen, houdt Rogier 
alles in de gaten. Ondertussen 
maakt hij een foto van de bloemen 
en post deze op Twitter. Omdat 
hij zijn accounts aan elkaar heeft 
gekoppeld, komt dit bericht direct 
op	Facebook,	LinkedIn	en	Hyves.	
Nu hij toch op Twitter zit, ziet hij 
meteen een nieuwe Tweet van 
TODAY IT: “Gebruikt u CHEP 
pallets? Melden via een CHEP 

CGF	 file	 is	 binnenkort	 mogelijk	
met Avalanche. #innovatie 
#automatiseren”

Wat handig, denkt Rogier, ik 
gebruik CHEP pallets! Ik zal 
vanmiddag Danny eens een 
belletje geven. 

7.3 Framework
Het framework bestaat uit een 
aantal vaste elementen, namelijk:
	 •	 Social	landscape:	dit	geeft	
	 	 de	kwaliteit	van	SEO,	traffic	
  naar de site, brand exposure 
  en communicatie per social 
  medium aan;
	 •	 Klantproces:	dit	bestaat	uit		
  vier fases, namelijk:
	 	 	 •	 Reach	(bereiken	van		
    de klant)
	 	 	 •	 Attract	(aantrekken	van	
    de relevante klant)
	 	 	 •	 Convert	(de	klant	van	
    kijken naar kopen 
    converteren)
	 	 	 •	 Retain	(de	klant	
    stimuleren tot 
    herhaalaankoop)
	 •	 Meaningful	experiences:	de	
  belevingen per fase uit het 
  klantproces waar de 

  respondenten waarde aan 
  hechten.

7.3.1 Social landscape
Uit de touchpoint-analyse is 
gebleken dat de respondenten 
LinkedIn,	 YouTube	 en	 Facebook	
op zakelijk gebied veel gebruiken. 
Ondanks dat Hyves meer dan 
tienmiljoen leden heeft, is het niet 
de beste plek voor een B2B om 
zich	te	profileren.1

Het	 framework	 in	 figuur	 7.2	
geeft aan de hand van drie 
beoordelingen (goed, middel 
en slecht) aan hoe de SEO, 
Traffic,	 Brand	 experience	 en	
Communicatie	is.	Figuur	7.3	gaat	
hier dieper op in. 
 
7.3.2 Facebook
Facebook	 wordt	 door	 veel	
organisaties nog gezien als een 
platform voor het onderhouden 
van privécontacten. De laatste 
jaren	is	Facebook	uitgegroeid	tot	
zowel een privéplatform als een 
zakelijk platform. 
Met	 een	 zakelijke	 Facebook	

1 B2B en het sociale web - 

	 Frankwathcing.com

Figuur 7.1
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pagina kan elk bedrijf een (gratis) 
account aanmaken. Met dit 
account kan het ‘geliked’ worden 
door de zogenaamde fans en via 
de pagina kun je communiceren 
met jouw fans. 
Met een grote diversiteit aan apps 
biedt	Facebook	voor	iedereen	wat	
wils. Zo kun je Twitter, YouTube 
en LinkedIn integreren in de 
Facebook	pagina.	

Attract
In de attract-fase is het doel 
om aandacht te krijgen van de 
volgers. Dit kan gedaan worden 
door	leuke	acties	op	Facebook	te	
posten of interessante berichten 
te plaatsen
Door een goede koppeling 
tussen verschillende social 
mediakanalen is er een groter 
bereik, wat tot meer aandacht 
kan leiden. Is er een LinkedIn 
account, dan is deze koppeling 
heel makkelijk te maken. Alle 
Tweets komen dan direct op de 

pagina terecht. Zo blijf je met 
één tweet actief op Twitter en 
LinkedIn. 

Convert
Via	Facebook	kan	de	(potentiële)	
klant overgehaald worden door 
ze te belonen. Op het moment 
dat iemand jouw pagina liked, 
wordt er bijvoorbeeld een korting 
gegeven bij een aanschaf binnen 
twee maanden. Dit kan de 
(potentiële) klant overhalen tot 
aankoop én het trekt klanten aan 
in de Attract-fase.

7.3.3 LinkedIn
Op één klant na gebruiken 
alle respondenten zowel voor 
zakelijke relaties als persoonlijke 
relaties de netwerksite. Ondanks 
dat LinkedIn een zakelijke 
netwerksite is, connecten de 
respondenten ook de persoonlijke 
relaties. LinkedIn is het beste in te 
zetten voor de Reach-fase. 

Reach
LinkedIn is een netwerksite om 
zakelijke relaties te onderhouden. 
Het is daarom af te raden om 
potentiele klanten zomaar te 
connecten, zonder deze te 
kennen. 
Het artikel ‘Maak van jouw 

LinkedIn	 profiel	 geen	 plofkip’	
gaat hier dieper op in.2

Er is een mogelijkheid om 
potentiële klanten te bereiken op 
LinkedIn.
In het artikel is het volgende 
geschreven:
“Wanneer je lid bent van een 
groep neem je aan discussies 
deel. Tenminste als je een 
actieve netwerker bent. In deze 
discussies zal je ongetwijfeld 
regelmatig waardevolle 
standpunten van anderen lezen. 
Je kunt zo’n persoon makkelijk 
gaan volgen door op ‘Follow 
Pietje’ te klikken. De activiteiten 
van deze persoon komen dan 
in de updates die je krijgt en op 
jouw ‘LinkedIn Home’ te staan. 
Hierdoor krijg je een beeld van 
de persoon en wanneer hij of zij 
een waardevolle aanvulling blijkt 
te zijn voor jouw netwerk, dan 
stuur je de uitnodiging om te 
connecten. En wanneer je in deze 
uitnodiging uitlegt waarom je wilt 

2	 Maak	van	jouw	LinkedIn	profiel	geen		

 plofkip - creatieve-trainers.nl

Figuur 7.2
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SEO

Social landscape

Traffic Brand exposure Communication

Facebook Score: slecht Score: middel

Voor veel sites is Facebook
uitgegroeid tot een van de beste
traffic bronnen. terwijl het viraal
een stuk lager scoort dan 
andere sites.

Score: goed

Een facebookpage helpt een
organisatie persoonlijk te maken
en zich te positioneren op rele-
vante pagina’s. Bijvoorbeeld:
de Starbuckspage kan nu zelf
berichten plaatsen op de grote
coffee-loverspage

Score: goed

Facebook is een centraal en
open communicatiemiddel. 
Positief of negatief, bedrijven 
kunnen Facebookpages gebrui-
ken om hun berichten te sturen
en feedback van de klant te 
krijgen. 

Score: middel

Organisatie en werknemers
zijn goed vindbaar, hoge plek
in de zoekresulaten

Score: slecht

Account wordt wel gevonden,
maar er is geen inzicht in wie dit
is en hoeveel dit er zijn.

Score: goed

Een goede samenwerking
tussen personeel en
organisatie op LinkedIn
bevordert de personal 
branding en laat zien wat 
voor zakelijke organisatie
je bent.

Score: middel

Het is niet de primairste
focus, maar door te rea-
geren op werkgerelateerde
vragen op LinkedIn profi-
leer je de organisatie als
expert op dat gebied. 

Score: middel

SEO naar de websitesite is 
matig via Twitter. De tweets 
daarentegen scoren hoog
in de zoekresultaten.

Met een goede vormge-
ving op de Twitterpagina
is er wel bezoek naar de
website te stimuleren.

Score: slecht

Twitter heeft veel potentie
om traffic te genereren,
maar promoot je een 
organisatie te veel via 
Twitter kan dit je volgers
kosten.

 

Score: goed

Twitter biedt unieke kans-
en voor website integratie
(API) en om te binden met
klanten op een virale
manier. 

Twitter helpt een organisa-
tie zich te onderscheiden
van de massa. 

Score: goed

Gebruik speciale zoek-
machines om te achter-
halen wat er over je 
organisatie/branche wordt
gezegd. 

 

LinkedIn

Twitter

Score: goed

Goed middel voor link 
building naar de site, 
omdat video’s hoog scoren
in de zoekresultaten.

Daarnaast is het een 
goede manier voor brand
exposure

Score: middel

De traffic gaat naar het 
filmpje, niet naar de site.
Als je via een filmpje traffic
naar de site wilt genereren
is een hyperlink in het 
filmpje een oplossing. 

Score: goed

Één van de krachtigste
branding tools op het web
is Youtube. Wanneer je een
kanaal maakt, promoot dit
via een high-traffic site en
brand je video’s

Score: goed

Of je nu wilt entertainen,
informeren of beide; 
video is een krachtig ka-
naal om snel klanten te 
binden, op klachten te
reageren en laten zien wie
je bent.  

YouTube

connecten, dan is de start van de 
relatie oneindig veel waardevoller 
dan wanneer je je beperkt tot 
de duidelijke massa-industrie 
met de standaard LinkedIn 
uitnodigingstekst.”

De relaties uit je eigen 
klantenbestand zijn natuurlijk 
direct te connecten op LinkedIn. 
Daarom is het aan te raden om 

een compleet klantenbestand te 
hebben en alle klanten te vinden 
op LinkedIn. 

7.3.4 Twitter
Twitter is een laagdrempelig 
middel om interactie met je 
volgers te hebben. De manier van 
communiceren op Twitter is heel 
anders dan dat op LinkedIn wordt 
gedaan. LinkedIn is een zakelijk 

middel, een bedrijfsaccount op 
Twitter hoeft niet alleen maar 
zakelijk te zijn. Sterker nog, het 
is juist belangrijk om hier wat 
persoonlijker te communiceren.
 
In het framework is aangeraden 
om voor elke fase Twitter 
te gebruiken, hoe dit kan is 
hieronder toegelicht. 

Figuur 7.3
Social landscape



Hoe kan social media de online experience in de B2B-markt optimaliseren?66

7.3.5 YouTube
Dat de respondenten geen 
YouTube kanaal hebben, betekent 
niet	dat	ze	nooit	filmpjes	bekijken.	
YouTube is na Google de meest 
gebruikte zoekmachine van dit 
moment.3  “Zakelijke beslissers 
nemen steeds minder de tijd om 
lange teksten door te lezen. Zij 
willen geprikkeld en overtuigd 
worden met beeld”, zegt Erik 
Peekel	van	The	Actor	Factory.	

7.4 Meaningful experience
Eerder in het onderzoek is 
gebleken dat er in het klantproces 
drie punten zijn waar de focus op 
moet worden gelegd, namelijk: 
vertrouwen, binding en contact. 
Aan elke respondent is gevraagd 
om een tabel in te vullen. In 
deze tabel zijn de vijftien soorten 
meaningful experiences aan de 
punten	gekoppeld.	Figuur	7.4	laat	
zien welke experiences belangrijk 
voor de respondenten zijn. 

Vertrouwen
In de Reach en Attract-fase 
is het doel van de organisatie 
vertrouwen bij de klant te krijgen 
(zie	 het	 Framework	 in	 figuur	
7.2). Security en truth zijn twee 
begrippen waar de respondenten  
de meeste waarde aan hechten. 

Om vertrouwen bij de doelgroep 
te krijgen, is het belangrijk om 
eerlijk te zijn. Een open, trans-
parante organisatie is hierbij de 
basis.

Om de klant een goed gevoel 
te geven is het aan te raden de 
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3 Beeld kan niet meer ontbreken in de  

 communicatiemix van bedrijven - 

	 Frankwatching.com

jouw product of dienst. 
De convert-fase kan een 
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deze zich online bevindt, hier 
is de touchpoint-analyse voor 
gemaakt. De klant gebruikt social 
media nog veel om te zenden, 
maar doet vrij weinig aan social 
media monitoring. Veel klanten 
vinden het moeilijk om social 
media als een luisterkanaal te 
gebruiken. Wees daarom zo 
aantrekkelijk mogelijk door leuke 
filmpjes	online	 te	plaatsen	en	op	
Twitter de interactie met elkaar 
aan te gaan.

Aanbevelingen
De respondenten hechten waarde 
aan vier experiences, namelijk: 
security, truth, community 
en harmony. Pas de (online) 
communicatie hierop aan, zodat 
de klant de gewenste beleving 
ervaart. 

Ook is het belangrijk om 
consequent in het communiceren 
op social media te blijven. Dit 
doe je door actief te zijn op de 
verschillende kanalen, zorg 
ervoor dat je de moeite bent om 
te volgen. 

Kortom: gebruik social media niet 
om te schreeuwen, maar ga de 
interactie met elkaar aan. Gebruik 
het om inzicht te krijgen in de 
klant en doe met die inzichten 
ook iets!
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social media en hoe ze hier als 
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kunnen gaan. 
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corporate naam getweet. Dit is 
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toch wat persoonlijker te maken, 
kun je bij de beschrijving van de 
organisatie aangeven wie er op 
dit account Twitteren. Stel dat Piet, 
Anja en Sophie dagelijks Twitteren 
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ze aan het einde van elke tweet 
hun naam noemen. 
Bijvoorbeeld: “Vandaag de 
nieuwe brochure bij de @RET 
aangeleverd! #Anja”

Binding
Bij binding staat, net als in de 
andere fases, het begrip truth 
centraal. Naast truth is het 
begrip community belangrijk 
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respondenten is het belangrijk 
dat er een eenheidsgevoel is, een 
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Interviewplan organisaties
Het ondertaande interviewplan is bij de contactpersonen van DMDesk, Systems Navigator en TODAY IT 
uitgevoerd. 

Aan de hand van deze vragen is er inzicht gekregen in de organisatie en het social media gebruik. 

0.00 - 0.03
Inleiding onderwerp

Tijd/taak
INLEIDING

Voorstellen
Kirsten Mikkelsen, afstudeerder bij CARENZA en OnlineAmbitie.
Studeert Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam

Warming-up
Aangeven medewerking aan interview op prijs te stellen

Onderwerp
Social media in de B2B

Opdrachtgever
CARENZA en OnlineAmbitie

Doel
Inzicht krijgen in de organisatie, geïnterviewde, het gebruik van social media 
en de doelgroep van de organisatie.

Duur interview
15 tot 20 minuten

Soort vragen
Bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens, gebruik social media, doelgroep, 
manier van communiceren.

Vragen
Heb je nog vragen over het bovenstaande?

Kirsten gaat nu beginnen met het eerste onderdeel van het interview.

0.03 - 0.05

0.05 - 0.07

0.07 - 0.10

0.10 - 0.12

KERN: INTERVIEWSCHEMA

Persoonlijke gegevens
De volgende vragen gaan over uw persoonlijke situatie.

1. Wat is uw leeftijd?                 ……… jaar

2. Hoeveel uur in de week werkt u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Welke opleiding(en) heeft u afgerond
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wat heeft u na uw opleiding gedaan?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Hoelang werkt u al bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Welke functie vervult u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Algemene informatie 
De volgende vragen gaan over de organisatie die u vertegenwoordigt. 

7. In welke branche bevindt ORGANISATIE Xzich?
………………………………………………………………………………………………………………………

8. Wie zijn jullie grootste concurrenten?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

9. Welke positie hebben jullie ten op zichtte van de concurrent?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

10. Hoeveel medewerkers zijn er in dient bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

11. Uit hoeveel klanten bestaat jullie klantenbestand?
………………………………………………………………………………………………………………………

Nu ik een goed beeld heb gekregen van wie u bent en bij wat voor 
organisatie u werkt, wil ik het met u over social media in het bedrijfsleven 
hebben.

Social media
De volgende vragen gaan over het gebruik van social media.

12. Met welke social media bent u bekend?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13. Welke social media gebruikt u in uw privé-situatie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

14. Wordt social media al op zakelijk gebied gebruikt binnen ORGANISATIE X? 
Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

15. Hoe worden de verschillende sociale kanalen gebruikt? (met een 
corporate naam, eigen naam, persoonlijk, formeel, interactief, 
tweerichtingsverkeer, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

16. Waarom is er bij ORGANISATIE Xde behoefte om social media in de 
communicatie te integreren?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Het is nu duidelijk hoe jullie met social media omgaan. Voor het onderzoek is 
het ook belangrijk om te weten hoe jullie doelgroep hiermee omgaat. 
Vandaar een aantal vragen over de doelgroep van ORGANISATIE X.

Doelgroep

17. Is er bij ORGANISATIE X al een doelgroepsomschrijving aanwezig? 
Zo ja, hoe luidt deze?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

18. In welke branche bevindt de doelgroep zich?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

19. Uit hoeveel medewerkers bestaan de meeste organisaties?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

20. Welke functie beoefen jullie meeste contactpersonen? (directeur, 
communicatieprofessional, office manager, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Om een goed advies te geven over het gebruik van social media, is het 
goed om inzicht te hebben op de manier hoe er op dit moment 
gecommuniceerd wordt naar de klant. Daar gaan de komende vragen over. 

Communicatie

21. Hoe wordt er contact onderhouden met de klant? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

22. Is hier een vast persoon voor? Zo ja, wie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

23. Is er een plan voor het bereiken van potentiele klanten?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

24. Is er al online contact met de (potentiele) klant? Zo ja, waar en hoe?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

25. Op welk niveau communiceren jullie met de doelgroep? 
(formeel/informeel, persoonlijk/onpersoonlijk, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

26. Hebben jullie een compleet adressenbestand van de klant?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

27. Uit welke gegevens bestaat dit bestand?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

inhoud

0.12 - 0.15

0.15- 0.17 AFSLUITING

Opmerkingen
Zijn er nog andere zaken die van belang kunnen zijn voor dit interview?

Gegevensverwerking
Interviewverslag over uiterlijk 2 weken klaar.

Bedanken
Bedankt voor uw bijdrage, tijd en moeite.
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16. Waarom is er bij ORGANISATIE Xde behoefte om social media in de 
communicatie te integreren?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Het is nu duidelijk hoe jullie met social media omgaan. Voor het onderzoek is 
het ook belangrijk om te weten hoe jullie doelgroep hiermee omgaat. 
Vandaar een aantal vragen over de doelgroep van ORGANISATIE X.

Doelgroep

17. Is er bij ORGANISATIE X al een doelgroepsomschrijving aanwezig? 
Zo ja, hoe luidt deze?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

18. In welke branche bevindt de doelgroep zich?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

19. Uit hoeveel medewerkers bestaan de meeste organisaties?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

20. Welke functie beoefen jullie meeste contactpersonen? (directeur, 
communicatieprofessional, office manager, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Om een goed advies te geven over het gebruik van social media, is het 
goed om inzicht te hebben op de manier hoe er op dit moment 
gecommuniceerd wordt naar de klant. Daar gaan de komende vragen over. 

Communicatie

21. Hoe wordt er contact onderhouden met de klant? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

22. Is hier een vast persoon voor? Zo ja, wie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

23. Is er een plan voor het bereiken van potentiele klanten?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

24. Is er al online contact met de (potentiele) klant? Zo ja, waar en hoe?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

25. Op welk niveau communiceren jullie met de doelgroep? 
(formeel/informeel, persoonlijk/onpersoonlijk, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

26. Hebben jullie een compleet adressenbestand van de klant?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

27. Uit welke gegevens bestaat dit bestand?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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0.15- 0.17 AFSLUITING

Opmerkingen
Zijn er nog andere zaken die van belang kunnen zijn voor dit interview?

Gegevensverwerking
Interviewverslag over uiterlijk 2 weken klaar.

Bedanken
Bedankt voor uw bijdrage, tijd en moeite.
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Warming-up
Aangeven medewerking aan interview op prijs te stellen

Onderwerp
Social media in de B2B

Opdrachtgever
CARENZA en OnlineAmbitie

Doel
Inzicht krijgen in de organisatie, geïnterviewde, het gebruik van social media 
en de doelgroep van de organisatie.

Duur interview
15 tot 20 minuten
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Bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens, gebruik social media, doelgroep, 
manier van communiceren.
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Heb je nog vragen over het bovenstaande?

Kirsten gaat nu beginnen met het eerste onderdeel van het interview.

0.03 - 0.05

0.05 - 0.07

0.07 - 0.10

0.10 - 0.12

KERN: INTERVIEWSCHEMA

Persoonlijke gegevens
De volgende vragen gaan over uw persoonlijke situatie.

1. Wat is uw leeftijd?                 ……… jaar

2. Hoeveel uur in de week werkt u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Welke opleiding(en) heeft u afgerond
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wat heeft u na uw opleiding gedaan?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Hoelang werkt u al bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Welke functie vervult u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Algemene informatie 
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………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

9. Welke positie hebben jullie ten op zichtte van de concurrent?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

10. Hoeveel medewerkers zijn er in dient bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

11. Uit hoeveel klanten bestaat jullie klantenbestand?
………………………………………………………………………………………………………………………

Nu ik een goed beeld heb gekregen van wie u bent en bij wat voor 
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………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

10. Hoeveel medewerkers zijn er in dient bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

11. Uit hoeveel klanten bestaat jullie klantenbestand?
………………………………………………………………………………………………………………………

Nu ik een goed beeld heb gekregen van wie u bent en bij wat voor 
organisatie u werkt, wil ik het met u over social media in het bedrijfsleven 
hebben.

Social media
De volgende vragen gaan over het gebruik van social media.

12. Met welke social media bent u bekend?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13. Welke social media gebruikt u in uw privé-situatie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

14. Wordt social media al op zakelijk gebied gebruikt binnen ORGANISATIE X? 
Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

15. Hoe worden de verschillende sociale kanalen gebruikt? (met een 
corporate naam, eigen naam, persoonlijk, formeel, interactief, 
tweerichtingsverkeer, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

16. Waarom is er bij ORGANISATIE Xde behoefte om social media in de 
communicatie te integreren?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Het is nu duidelijk hoe jullie met social media omgaan. Voor het onderzoek is 
het ook belangrijk om te weten hoe jullie doelgroep hiermee omgaat. 
Vandaar een aantal vragen over de doelgroep van ORGANISATIE X.

Doelgroep

17. Is er bij ORGANISATIE X al een doelgroepsomschrijving aanwezig? 
Zo ja, hoe luidt deze?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

18. In welke branche bevindt de doelgroep zich?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

19. Uit hoeveel medewerkers bestaan de meeste organisaties?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

20. Welke functie beoefen jullie meeste contactpersonen? (directeur, 
communicatieprofessional, office manager, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Om een goed advies te geven over het gebruik van social media, is het 
goed om inzicht te hebben op de manier hoe er op dit moment 
gecommuniceerd wordt naar de klant. Daar gaan de komende vragen over. 

Communicatie

21. Hoe wordt er contact onderhouden met de klant? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

22. Is hier een vast persoon voor? Zo ja, wie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

23. Is er een plan voor het bereiken van potentiele klanten?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

24. Is er al online contact met de (potentiele) klant? Zo ja, waar en hoe?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

25. Op welk niveau communiceren jullie met de doelgroep? 
(formeel/informeel, persoonlijk/onpersoonlijk, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

26. Hebben jullie een compleet adressenbestand van de klant?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

27. Uit welke gegevens bestaat dit bestand?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

inhoud

0.12 - 0.15

0.15- 0.17 AFSLUITING

Opmerkingen
Zijn er nog andere zaken die van belang kunnen zijn voor dit interview?

Gegevensverwerking
Interviewverslag over uiterlijk 2 weken klaar.

Bedanken
Bedankt voor uw bijdrage, tijd en moeite.

0.00 - 0.03
Inleiding onderwerp

Tijd/taak
INLEIDING

Voorstellen
Kirsten Mikkelsen, afstudeerder bij CARENZA en OnlineAmbitie.
Studeert Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam

Warming-up
Aangeven medewerking aan interview op prijs te stellen

Onderwerp
Social media in de B2B

Opdrachtgever
CARENZA en OnlineAmbitie

Doel
Inzicht krijgen in de organisatie, geïnterviewde, het gebruik van social media 
en de doelgroep van de organisatie.

Duur interview
15 tot 20 minuten

Soort vragen
Bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens, gebruik social media, meaningful 
experiences, manier van communiceren.

Vragen
Heb je nog vragen over het bovenstaande?

Kirsten gaat nu beginnen met het eerste onderdeel van het interview.

0.03 - 0.05

0.05 - 0.07

0.07 - 0.10

KERN: INTERVIEWSCHEMA

Persoonlijke gegevens
De volgende vragen gaan over uw persoonlijke situatie.

1. Wat is uw leeftijd?                 ……… jaar

2. Hoeveel uur in de week werkt u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Welke opleiding(en) heeft u afgerond
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wat heeft u na uw opleiding gedaan?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Hoelang werkt u al bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Welke functie vervult u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Algemene informatie 
De volgende vragen gaan over de organisatie die u vertegenwoordigt. 

7. In welke branche bevindt ORGANISATIE X zich?
………………………………………………………………………………………………………………………

8. Sinds wanneer doet u zaken met ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

9. Hoeveel medewerkers zijn er in dient bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

10. Uit hoeveel klanten bestaat jullie klantenbestand?
………………………………………………………………………………………………………………………

Nu ik een goed beeld heb gekregen van wie u bent en bij wat voor 
organisatie u werkt, wil ik het met u over social media in het bedrijfsleven 
hebben.

Social media/ Touchpoint
De volgende vragen gaan over het gebruik van social media.

11. Met welke social media bent u bekend?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

12. Welke social media gebruikt u in uw privé-situatie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13. Wordt social media al op zakelijk gebied gebruikt binnen 
ORGANISATIE X? Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

14. Hoe worden de verschillende sociale kanalen gebruikt? (met een 
corporate naam, eigen naam, persoonlijk, formeel, interactief, tweerichtings-
verkeer, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

15. Met welk doel wordt social media in de organisatie gebruikt?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

16. Is er een vast persoon verantwoordelijk voor de externe communicatie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Om een goed advies te geven over het gebruik van social media, is het goed 
om inzicht te hebben op de manier hoe er op dit moment gecommuniceerd 
wordt naar de klant. Daar gaan de komende vragen over. 

Communicatie

17. Hoe verloopt het contact met ORGANSIATIE X? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

18. Is hier een vast persoon voor? Zo ja, wie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

19. Op welk niveau communiceren jullie graag met ORGANISATIE X? 
(formeel/informeel, persoonlijk/onpersoonlijk, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

inhoud

0.10 - 0.12

0.15- 0.17 AFSLUITING

Opmerkingen
Zijn er nog andere zaken die van belang kunnen zijn voor dit interview?

Gegevensverwerking
Interviewverslag over uiterlijk 2 weken klaar.

Bedanken
Bedankt voor uw bijdrage, tijd en moeite.
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0.00 - 0.03
Inleiding onderwerp

Tijd/taak
INLEIDING

Voorstellen
Kirsten Mikkelsen, afstudeerder bij CARENZA en OnlineAmbitie.
Studeert Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam

Warming-up
Aangeven medewerking aan interview op prijs te stellen

Onderwerp
Social media in de B2B

Opdrachtgever
CARENZA en OnlineAmbitie

Doel
Inzicht krijgen in de organisatie, geïnterviewde, het gebruik van social media 
en de doelgroep van de organisatie.

Duur interview
15 tot 20 minuten

Soort vragen
Bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens, gebruik social media, meaningful 
experiences, manier van communiceren.

Vragen
Heb je nog vragen over het bovenstaande?

Kirsten gaat nu beginnen met het eerste onderdeel van het interview.

0.03 - 0.05

0.05 - 0.07

0.07 - 0.10

KERN: INTERVIEWSCHEMA

Persoonlijke gegevens
De volgende vragen gaan over uw persoonlijke situatie.

1. Wat is uw leeftijd?                 ……… jaar

2. Hoeveel uur in de week werkt u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Welke opleiding(en) heeft u afgerond
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wat heeft u na uw opleiding gedaan?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Hoelang werkt u al bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Welke functie vervult u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Algemene informatie 
De volgende vragen gaan over de organisatie die u vertegenwoordigt. 

7. In welke branche bevindt ORGANISATIE X zich?
………………………………………………………………………………………………………………………

8. Sinds wanneer doet u zaken met ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

9. Hoeveel medewerkers zijn er in dient bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

10. Uit hoeveel klanten bestaat jullie klantenbestand?
………………………………………………………………………………………………………………………

Nu ik een goed beeld heb gekregen van wie u bent en bij wat voor 
organisatie u werkt, wil ik het met u over social media in het bedrijfsleven 
hebben.

Social media/ Touchpoint
De volgende vragen gaan over het gebruik van social media.

11. Met welke social media bent u bekend?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

12. Welke social media gebruikt u in uw privé-situatie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13. Wordt social media al op zakelijk gebied gebruikt binnen 
ORGANISATIE X? Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

14. Hoe worden de verschillende sociale kanalen gebruikt? (met een 
corporate naam, eigen naam, persoonlijk, formeel, interactief, tweerichtings-
verkeer, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

15. Met welk doel wordt social media in de organisatie gebruikt?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

16. Is er een vast persoon verantwoordelijk voor de externe communicatie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Om een goed advies te geven over het gebruik van social media, is het goed 
om inzicht te hebben op de manier hoe er op dit moment gecommuniceerd 
wordt naar de klant. Daar gaan de komende vragen over. 

Communicatie

17. Hoe verloopt het contact met ORGANSIATIE X? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

18. Is hier een vast persoon voor? Zo ja, wie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

19. Op welk niveau communiceren jullie graag met ORGANISATIE X? 
(formeel/informeel, persoonlijk/onpersoonlijk, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

inhoud

0.10 - 0.12

0.15- 0.17 AFSLUITING

Opmerkingen
Zijn er nog andere zaken die van belang kunnen zijn voor dit interview?

Gegevensverwerking
Interviewverslag over uiterlijk 2 weken klaar.

Bedanken
Bedankt voor uw bijdrage, tijd en moeite.

0.00 - 0.03
Inleiding onderwerp

Tijd/taak
INLEIDING

Voorstellen
Kirsten Mikkelsen, afstudeerder bij CARENZA en OnlineAmbitie.
Studeert Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam

Warming-up
Aangeven medewerking aan interview op prijs te stellen

Onderwerp
Social media in de B2B

Opdrachtgever
CARENZA en OnlineAmbitie

Doel
Inzicht krijgen in de organisatie, geïnterviewde, het gebruik van social media 
en de doelgroep van de organisatie.

Duur interview
15 tot 20 minuten

Soort vragen
Bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens, gebruik social media, doelgroep, 
manier van communiceren.

Vragen
Heb je nog vragen over het bovenstaande?

Kirsten gaat nu beginnen met het eerste onderdeel van het interview.

0.03 - 0.05

0.05 - 0.07

0.07 - 0.10

0.10 - 0.12

KERN: INTERVIEWSCHEMA

Persoonlijke gegevens
De volgende vragen gaan over uw persoonlijke situatie.

1. Wat is uw leeftijd?                 ……… jaar

2. Hoeveel uur in de week werkt u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Welke opleiding(en) heeft u afgerond
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wat heeft u na uw opleiding gedaan?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Hoelang werkt u al bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Welke functie vervult u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Algemene informatie 
De volgende vragen gaan over de organisatie die u vertegenwoordigt. 

7. In welke branche bevindt ORGANISATIE Xzich?
………………………………………………………………………………………………………………………

8. Wie zijn jullie grootste concurrenten?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

9. Welke positie hebben jullie ten op zichtte van de concurrent?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

10. Hoeveel medewerkers zijn er in dient bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

11. Uit hoeveel klanten bestaat jullie klantenbestand?
………………………………………………………………………………………………………………………

Nu ik een goed beeld heb gekregen van wie u bent en bij wat voor 
organisatie u werkt, wil ik het met u over social media in het bedrijfsleven 
hebben.

Social media
De volgende vragen gaan over het gebruik van social media.

12. Met welke social media bent u bekend?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13. Welke social media gebruikt u in uw privé-situatie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

14. Wordt social media al op zakelijk gebied gebruikt binnen ORGANISATIE X? 
Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

15. Hoe worden de verschillende sociale kanalen gebruikt? (met een 
corporate naam, eigen naam, persoonlijk, formeel, interactief, 
tweerichtingsverkeer, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

16. Waarom is er bij ORGANISATIE Xde behoefte om social media in de 
communicatie te integreren?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Het is nu duidelijk hoe jullie met social media omgaan. Voor het onderzoek is 
het ook belangrijk om te weten hoe jullie doelgroep hiermee omgaat. 
Vandaar een aantal vragen over de doelgroep van ORGANISATIE X.

Doelgroep

17. Is er bij ORGANISATIE X al een doelgroepsomschrijving aanwezig? 
Zo ja, hoe luidt deze?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

18. In welke branche bevindt de doelgroep zich?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

19. Uit hoeveel medewerkers bestaan de meeste organisaties?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

20. Welke functie beoefen jullie meeste contactpersonen? (directeur, 
communicatieprofessional, office manager, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Om een goed advies te geven over het gebruik van social media, is het 
goed om inzicht te hebben op de manier hoe er op dit moment 
gecommuniceerd wordt naar de klant. Daar gaan de komende vragen over. 

Communicatie

21. Hoe wordt er contact onderhouden met de klant? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

22. Is hier een vast persoon voor? Zo ja, wie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

23. Is er een plan voor het bereiken van potentiele klanten?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

24. Is er al online contact met de (potentiele) klant? Zo ja, waar en hoe?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

25. Op welk niveau communiceren jullie met de doelgroep? 
(formeel/informeel, persoonlijk/onpersoonlijk, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

26. Hebben jullie een compleet adressenbestand van de klant?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

27. Uit welke gegevens bestaat dit bestand?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

inhoud

0.12 - 0.15

0.15- 0.17 AFSLUITING

Opmerkingen
Zijn er nog andere zaken die van belang kunnen zijn voor dit interview?

Gegevensverwerking
Interviewverslag over uiterlijk 2 weken klaar.

Bedanken
Bedankt voor uw bijdrage, tijd en moeite.
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0.00 - 0.03
Inleiding onderwerp

Tijd/taak
INLEIDING

Voorstellen
Kirsten Mikkelsen, afstudeerder bij CARENZA en OnlineAmbitie.
Studeert Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam

Warming-up
Aangeven medewerking aan interview op prijs te stellen

Onderwerp
Social media in de B2B

Opdrachtgever
CARENZA en OnlineAmbitie

Doel
Inzicht krijgen in de organisatie, geïnterviewde, het gebruik van social media 
en de doelgroep van de organisatie.

Duur interview
15 tot 20 minuten

Soort vragen
Bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens, gebruik social media, meaningful 
experiences, manier van communiceren.

Vragen
Heb je nog vragen over het bovenstaande?

Kirsten gaat nu beginnen met het eerste onderdeel van het interview.

0.03 - 0.05

0.05 - 0.07

0.07 - 0.10

KERN: INTERVIEWSCHEMA

Persoonlijke gegevens
De volgende vragen gaan over uw persoonlijke situatie.

1. Wat is uw leeftijd?                 ……… jaar

2. Hoeveel uur in de week werkt u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Welke opleiding(en) heeft u afgerond
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wat heeft u na uw opleiding gedaan?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Hoelang werkt u al bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Welke functie vervult u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Algemene informatie 
De volgende vragen gaan over de organisatie die u vertegenwoordigt. 

7. In welke branche bevindt ORGANISATIE X zich?
………………………………………………………………………………………………………………………

8. Sinds wanneer doet u zaken met ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

9. Hoeveel medewerkers zijn er in dient bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

10. Uit hoeveel klanten bestaat jullie klantenbestand?
………………………………………………………………………………………………………………………

Nu ik een goed beeld heb gekregen van wie u bent en bij wat voor 
organisatie u werkt, wil ik het met u over social media in het bedrijfsleven 
hebben.

Social media/ Touchpoint
De volgende vragen gaan over het gebruik van social media.

11. Met welke social media bent u bekend?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

12. Welke social media gebruikt u in uw privé-situatie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13. Wordt social media al op zakelijk gebied gebruikt binnen 
ORGANISATIE X? Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

14. Hoe worden de verschillende sociale kanalen gebruikt? (met een 
corporate naam, eigen naam, persoonlijk, formeel, interactief, tweerichtings-
verkeer, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

15. Met welk doel wordt social media in de organisatie gebruikt?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

16. Is er een vast persoon verantwoordelijk voor de externe communicatie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Om een goed advies te geven over het gebruik van social media, is het goed 
om inzicht te hebben op de manier hoe er op dit moment gecommuniceerd 
wordt naar de klant. Daar gaan de komende vragen over. 

Communicatie

17. Hoe verloopt het contact met ORGANSIATIE X? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

18. Is hier een vast persoon voor? Zo ja, wie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

19. Op welk niveau communiceren jullie graag met ORGANISATIE X? 
(formeel/informeel, persoonlijk/onpersoonlijk, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

inhoud

0.10 - 0.12

0.15- 0.17 AFSLUITING

Opmerkingen
Zijn er nog andere zaken die van belang kunnen zijn voor dit interview?

Gegevensverwerking
Interviewverslag over uiterlijk 2 weken klaar.

Bedanken
Bedankt voor uw bijdrage, tijd en moeite.

0.00 - 0.03
Inleiding onderwerp

Tijd/taak
INLEIDING

Voorstellen
Kirsten Mikkelsen, afstudeerder bij CARENZA en OnlineAmbitie.
Studeert Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam

Warming-up
Aangeven medewerking aan interview op prijs te stellen

Onderwerp
Social media in de B2B

Opdrachtgever
CARENZA en OnlineAmbitie

Doel
Inzicht krijgen in de organisatie, geïnterviewde, het gebruik van social media 
en de doelgroep van de organisatie.

Duur interview
15 tot 20 minuten

Soort vragen
Bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens, gebruik social media, doelgroep, 
manier van communiceren.

Vragen
Heb je nog vragen over het bovenstaande?

Kirsten gaat nu beginnen met het eerste onderdeel van het interview.

0.03 - 0.05

0.05 - 0.07

0.07 - 0.10

0.10 - 0.12

KERN: INTERVIEWSCHEMA

Persoonlijke gegevens
De volgende vragen gaan over uw persoonlijke situatie.

1. Wat is uw leeftijd?                 ……… jaar

2. Hoeveel uur in de week werkt u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Welke opleiding(en) heeft u afgerond
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wat heeft u na uw opleiding gedaan?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Hoelang werkt u al bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Welke functie vervult u bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Algemene informatie 
De volgende vragen gaan over de organisatie die u vertegenwoordigt. 

7. In welke branche bevindt ORGANISATIE Xzich?
………………………………………………………………………………………………………………………

8. Wie zijn jullie grootste concurrenten?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

9. Welke positie hebben jullie ten op zichtte van de concurrent?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

10. Hoeveel medewerkers zijn er in dient bij ORGANISATIE X?
………………………………………………………………………………………………………………………

11. Uit hoeveel klanten bestaat jullie klantenbestand?
………………………………………………………………………………………………………………………

Nu ik een goed beeld heb gekregen van wie u bent en bij wat voor 
organisatie u werkt, wil ik het met u over social media in het bedrijfsleven 
hebben.

Social media
De volgende vragen gaan over het gebruik van social media.

12. Met welke social media bent u bekend?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13. Welke social media gebruikt u in uw privé-situatie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

14. Wordt social media al op zakelijk gebied gebruikt binnen ORGANISATIE X? 
Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

15. Hoe worden de verschillende sociale kanalen gebruikt? (met een 
corporate naam, eigen naam, persoonlijk, formeel, interactief, 
tweerichtingsverkeer, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

16. Waarom is er bij ORGANISATIE Xde behoefte om social media in de 
communicatie te integreren?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Het is nu duidelijk hoe jullie met social media omgaan. Voor het onderzoek is 
het ook belangrijk om te weten hoe jullie doelgroep hiermee omgaat. 
Vandaar een aantal vragen over de doelgroep van ORGANISATIE X.

Doelgroep

17. Is er bij ORGANISATIE X al een doelgroepsomschrijving aanwezig? 
Zo ja, hoe luidt deze?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

18. In welke branche bevindt de doelgroep zich?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

19. Uit hoeveel medewerkers bestaan de meeste organisaties?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

20. Welke functie beoefen jullie meeste contactpersonen? (directeur, 
communicatieprofessional, office manager, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Om een goed advies te geven over het gebruik van social media, is het 
goed om inzicht te hebben op de manier hoe er op dit moment 
gecommuniceerd wordt naar de klant. Daar gaan de komende vragen over. 

Communicatie

21. Hoe wordt er contact onderhouden met de klant? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

22. Is hier een vast persoon voor? Zo ja, wie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

23. Is er een plan voor het bereiken van potentiele klanten?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

24. Is er al online contact met de (potentiele) klant? Zo ja, waar en hoe?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

25. Op welk niveau communiceren jullie met de doelgroep? 
(formeel/informeel, persoonlijk/onpersoonlijk, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

26. Hebben jullie een compleet adressenbestand van de klant?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

27. Uit welke gegevens bestaat dit bestand?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

inhoud

0.12 - 0.15

0.15- 0.17 AFSLUITING

Opmerkingen
Zijn er nog andere zaken die van belang kunnen zijn voor dit interview?

Gegevensverwerking
Interviewverslag over uiterlijk 2 weken klaar.

Bedanken
Bedankt voor uw bijdrage, tijd en moeite.








