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Traditionele  

communicatiemiddelen  

zijn niet meer doelmatig

De magische kracht van 
sociale media 

Welke middelen kiest de or?

studiedagen, vergaderingen en bijzonder 

gebeurtenissen. Langzaam verandert het 

stoffige imago naar een frisse, dynamische 

en vooral moderne look.

Toverwoord of tijdverspilling
Is sociale media in de toekomst een tover-

woord of tijdverspilling? Aan verschillende 

or-leden zijn de vragen voorgelegd: 'Bestaat 

er over 15 jaar nog een or?' en 'Wat is de in-

vloed van sociale media, spelen zij een gro-

tere rol in de toekomst?'. Samengevat was 

de opvatting dat de rol van de or sterk aan 

verandering onderhevig is. De ontwikkeling 

van zelforganiserende teams zorgt voor een 

grote dynamiek en treft iedereen in de orga-

nisatie. Operationele zaken zoals rooste-

ring, vakantieplanning etc. worden meer en 

meer binnen teams geregeld. Het is steeds 

vaker onmogelijk om door de or een organi-

satiebreed standpunt 

te formuleren. Traditi-

onele communicatie-

middelen zoals een en-

quête zijn niet meer 

doelmatig. Door teams 

meer verantwoordelijk-

heden en bevoegdheden te geven, is de or 

niet meer nodig om het voor hen te doen. 

Communicatie en interactie met medewer-

kers die vooral zelf de verantwoordelijkheid 

nemen voor participatie krijgen een grotere 

rol. Hiervoor zijn zeker ook andere midde-

len nodig, zoals sociale media en apps. Zo 

heeft de or Productie van PostNL een speci-

ale participatieapp ontwikkeld, de inhoud 

werd geïntegreerd binnen bestaande appli-

caties die al toegankelijk waren voor postbe-

zorgers. Door middel van deze app kan de 

or nu snel alle postbezorgers benaderen om 

hun mening te vragen. 

Sociale media strategie
Er zijn vele formats te vinden en het is maar 

net wat je past en aanspreekt. Het volgende 

stappenplan kan een eerste aanzet geven 

om een sociale media strategie te ontwikke-

len die naadloos past bij de missie en visie 

van jullie or.

M
et or-leden praten over sociale 

media is soms vragen om pittige 

discussies. De tegenstanders én 

voorstanders van sociale media hebben ste-

vige argumenten om vóór of juist tegen te 

zijn. Als ik doorvraag komen er regelmatig 

persoonlijke ervaringen aan de orde wat 

vaak emoties oproept. Zo bleek een or-lid 

nauw betrokken te zijn bij de zogenaamde 

'Facebook-moord'. Door deze ervaring wil-

de zij absoluut niets met sociale media te 

maken hebben. Haar collega’s en ik hadden 

daar uiteraard zeer veel begrip voor. 

Het loopt nog geen storm, maar veel or’s 

omarmen steeds vaker sociale media en ex-

perimenteren met Facebook, Twitter en Pe-

riscope. Zij zien sociale media als een be-

langrijk communicatiemiddel, ingezet om 

or-doelen te bereiken en vernieuwing vorm 

te geven. Zo twittert de cor van de Nationa-

le Politie 'live' vanuit de overlegvergadering. 

Daar kan geen or-bulletin tegen op! De or 

van de gemeente De-

venter heeft een actie-

ve Facebookpagina. 

Dat is hun middel om 

het verhaal van de or 

te vertellen, te laten 

zien waar zij mee be-

zig zijn én wat hun toegevoegde waarde is. 

Geen lappen tekst maar korte filmpjes (Ma-

gisto). Ook  foto’s met een impressie van 

Toegevoegde waarde van sociale media voor de or
Sociale en nieuwe media hebben een duidelijke toegevoegde waarde als het gaat om leren én het 

ontwikkelen van nieuwe rollen van de or in veranderende organisaties. Sociale media zijn krach-

tige middelen om:

Kennis en informatie te krijgen over zaken betreffende het or-lidmaatschap,  maar zeker ook 

over wat er speelt in de sector waarbinnen je werkt. Dankzij Facebook, Linkedin en Twitter 

kom je in contact met een diversiteit aan mensen en organisaties die verschillende opvattin-

gen en ervaringen hebben over een bepaald thema of onderwerp. Zo kun je ideeën, standpun-

ten en meningen toetsen buiten het eigen directe or-netwerk.

Kennis te ontwikkelen. Je kunt actief kennis verzamelen, selecteren, verwerken en effectief en 

efficiënt informatie delen met andere or-leden. 

Zichtbaar te zijn en zichtbaar te blijven voor je achterban. Bijvoorbeeld door middel van we-

blogs, video’s op YouTube of Vimeo of 'vloggen'.

Effectief en efficiënt een netwerk op te bouwen én te onderhouden. In de eigen (netwerk)or-

ganisatie kan sociale media ingezet worden om signalen vanuit de zelforganiserende teams op 

te pikken. 

Thema: communicatie

Je kunt zichtbaar zijn, je profileren, kandidaten werven en je  

missie krachtig uitdragen. Noem je ambitie en sociale media kan 

voor je gaan werken. Door gewoon te beginnen, missie en sociale 

media met elkaar te verbinden kun je de achterban laten zien 

waar je als or echt mee bezig bent. Or-leden storten zich niet 

massaal op het gebruik van sociale media, maar de 

 verandering is wel ingezet.  

Door Saskia Reijnen
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3. Maak een activiteitenplan. Zet op één A4 

een creatief plan met de acties (campag-

nes, content etc.) waarmee je de gestelde 

doelen wil gaan behalen.

4. Maak een contentplan. In dit plan be-

denk je actuele en aansprekende thema’s. 

Deze thema’s werk je uit naar concrete 

ideeën voor berichten.

5. Evalueer je acties.

Ga doenken!
Socialemediastrategie klinkt sommige or-le-

den als muziek in de oren. Aan de hand van 

bovenstaand format is een communicatie-

plan zo gemaakt. Maar het gaat om meer 

namelijk om de 'communicatielenigheid' 

van de or-leden, zoals willen leren, nieuws-

gierig zijn, experimenteren en bestaande 

vertrouwde middelen los kunnen laten. Be-

wustwording van het feit dat sociale media 

effectief en efficiënt ingezet kunnen worden 

om netwerken op te bouwen, te verbinden 

en te onderhouden. Het is ook gewoon een 

kwestie van 'doenken' (gelijktijdig denken 

en doen). Alleen een strategisch plan uit-

denken en uitwerken is dus niet genoeg. Ga 

tegelijkertijd aan de slag en experimenteer 

met nieuwe middelen. Evalueer je acties, 

leer samen en maak plezier. Verleidt ande-

ren om datzelfde te gaan doen. Waarom 

nog langer wachten? 

Saskia Reijnen is senior-adviseur, procesbegelei-

der en trainer. 

saskia@pinq.nu 

Ontmoet Saskia Reijnen op het event  

Zet je or op de kaart! 

http://oropdekaart.or-informatie.nl/

conversation rate (het aantal reacties op be-

richten)

applause rate (applausratio voor bijvoor-

beeld vind-ik-leuk of hartsymbool (Twit-

ter))

amplification (wanneer het bericht door 

mensen wordt gedeeld met het eigen    

netwerk) 

economic value (financiële waarde van soci-

ale media inspanningen) 

1. Bepaal met elkaar de belangrijkste com-

municatiedoelen en koppel die aan socia-

le media. Facebook is laagdrempelig en 

geschikt om je missie uit te dragen door 

te laten zien wat de toegevoegde waarde 

van de or is voor organisatie en medewer-

kers. Tevens kun je links maken naar 

blog’s, filmpjes en voor de achterban rele-

vante websites. De or van de Haeghe 

Groep verwijst naar de laatste notulen 

van het overleg met de bestuurder en 

maakt veel gebruik van foto’s en fimpjes. 

Dat alles gericht op kennisdeling en infor-

meren. De cor van de Nationale Politie ge-

bruikt Twitter om de achterban te verlei-

den tot directe interactie. 

2. Onderzoek hoe je doelstellingen gaat me-

ten en gebruik daarvoor beschikbare 

tools. Voor sociale media zijn hiervoor 

meerdere meetmodellen gecreëerd. Het 

gaat hierbij niet alleen om het meten van 

directe volgers van accounts en het aantal 

reacties op berichten. Het aantal likes zegt 

ook niet alles. Kwaliteit gaat absoluut bo-

ven kwantiteit. Het gaat met name om de 

relevantie van de interactie. Avinash 

Kaushik (expert op het gebied van web 

analytics) onderscheidt vier meeteenhe-

den die het succes van sociale media ac-

ties weergeven.

Tips
1.  Je socialemediastrategie moet in lijn zijn met je missie, doelen en strategie.

2.  Maak geen grote plannen maar 'Keep it simple and short'! Strategie = doelstelling + hoe jij dit 

als or wilt bereiken.

3.  Focus op betrokkenheid. Niet de hoeveelheid fans/likes is essentieel,  maar de omvang van de 

interactie is belangrijk voor een groot bereik.

4.  Stel jezelf de vraag 'zou ik dit bericht lezen, liken of delen'?

5. Actualiteit voorop! Een recent bericht scoort beter dan een 'oud' bericht.

6. Stel je achterban vragen; een post met een vraag geeft meer interactie

7. Wees ook actief op sociale media tussen 17.00 – 23.00!

8.  Succesvolle content creëren vraagt een flinke portie creativiteit en trucs. Verdiep je in de ver-

schillende mogelijkheden die je hebt.

9.  Vloggen en korte YouTubefilmpjes hebben het meeste bereik, foto’s en links worden minder 

aangeklikt. Het gaat om het vertellen van het 'or-verhaal'. 

10.  Investeer in het ontwikkelen van specifieke kennis over de technische kant van sociale media.

11.  Betrek zoveel mogelijk partners in je organisatie, verleid hen om mee te gaan doen zodat het 

draagvlak voor de inzet van sociale media groeit.


